
 

 

 

 

الديباج الكضي : الكتاب 
اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف إبراىيـ بف عمي الحسيني المتكفى : المؤلؼ 

  ىػ749سنة 

مف جر رداءه ال ينظر اهلل إليو يـك )): الذم يستحب ذيمو بطران كأشران، كما قاؿ عميو السبلـ: (الذيَّاؿ)
(. 1()(القيامة

، (4)فييا تخازؿ كتخازر (3)فخران كتكبران، كمشية خكزلى، كخيزرل (2)الذم يميؿ في مشيو: (الميَّاؿ)
ككميا  (5)((إذا مشت أمتي المطيطاء كخدميا أبناء فارس كالرـك فقد تكدع منيـ)): كفي الحديث

مكركىة 
تكـ) . أراد أمكالكـ الخضرة: (يأكؿ خىًضرى
. كييزلكـ (6)أم يقيركـ: (كيذيب شحمتكـ)
ف أردت بو : (إيوو ) اسـ لمفعؿ، فإف أردت بو المعرفة، كتعريؼ أعبلـ األجناس أسقطت تنكينو، كا 

نتو، ككبل الكجييف كارد في الملة يستعمبلف ككيران  . التنكير نكَّ
 __________

ركاه البييقي في (( إف الذم يجر ككبو مف الخيبلء ال ينظر اهلل إليو يـك القيامة: ))الحديث بمفظ (1)
مف جرَّ إزاره ال يريد )): ، كقريب منو بمفظ1/403، كأبك عكانة في مسنده 2/233السنف الكبرل 

. 3/1652ركاه مسمـ في صحيحو ( (بذلؾ إال المخيمة فإف اهلل ال ينظر إليو يـك القيامة
. مشيتو(: ب)في  (2)
. كخكزرل(: ب)في  (3)
: الخيزؿ، كالخيزلى كالخكزلى، كقكلو: الخزؿ محركة كالتخزؿ كاالنخزاؿ مشية في تكاقؿ كىي (4)

، 1282انظر القامكس المحيط ص). تخازر مف الخزرة كالخيزرل كالخكزرل كىي مشية بتفكؾ
(. 491ص
إذا مشت أمتي المطيطاء كخدمتيـ أبناء فارس كالرـك سمط اهلل بعضيـ عمى : ))الحديث بمفظ (5)

، كالطبراني 1/460، كالييكمي في مكارد الظمآف 15/112أخرجو ابف حباف في صحيحو ( (بعض
. 1/48في األكسط 

 .يفقركـ: كفي نسخة أخرل( ب)في  (6)
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يركل بالجيـ، كىك يخاطب بو الحجاج، كسماه بذلؾ لما كاف مف سفكو لمدماء، (: (1)أبا كدجة)
كقطعو لؤلكداج، ككاف فاجران أحمؽى، متسمطان بالكقاحة، كيركل بالحاء الميممة أيضان، كأبك كذحة ىي 

نما كناه بذلؾ ألمريف : كنية الخنفساء، كا 
: أف خنفساء مرت بالحجاج، فقاؿ(: غريب الحديث)الخطابي في  (2)فؤلنو حكى أبك سمماف: أما أكالن 

، فكني (4)مف كذح إبميس: ىي؟ فقاؿ (3)مَـّ : قاتؿ اهلل أقكامان يزعمكف أف ىذه مف خمؽ اهلل، فقيؿ لو
. عنو بيا
،  (5)فؤلف الكذح ما يتعمؽ بأذناب الشاء، كأرفاغيا: كأما كانيان  مف أبكاليا كأبعارىا فيتصمب كيجؼُّ

ة، قاؿ جرير ذىحى : الكاحدة منو كى
كالتلمبٌية في أفكاه عكرتيا 

 
ذىحه ككيري كفي أكتافيا الكىضىره  ( 6)كى

 __________
. كذخة: كشرح النيج( ب)في  (1)
أبك سميماف كىك أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي، : كفي األعبلـ: كذا في النسخ  (2)

معالـ : فقيو محدث، مف أىؿ بست مف ببلد كابؿ، لو تصانيؼ منيا [ىػ388-319]أبك سميماف 
انظر )السنف في شرح سنف أبي داكد، كمنيا إصبلح غمط المحدكيف، كمنيا غريب الحديث كغيرىا 

(. 2/273األعبلـ 
. فمَـّ (: ب)في  (3)
، كالركاية في شرح النيج البف أبي الحديد 5/170كالنياية البف األكير - خ-أعبلـ نيج الببلغة  (4)
إف اهلل خمؽ ىذه، : كاعجبا لمف يقكؿ: إف الحجاج قاؿ كقد رأل خنفساكات مجتمعات:  بمفظ7/279

. 3/904كانظر لساف العرب . انتيى. فمف خمقيا أييا األمير؟ قاؿ الشيطاف: قيؿ
فغ (5) فغ كالرُّ أصكؿ الفخذيف مف باطف، كىما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند : األرفاغ جمع الرَّ

انظر لساف ). ممتقى أعالي بكاطف الفخذيف كأعمى البطف، كىما أيضان أصكؿ اإلبطيف
(. 1/1198العرب

 .الكسخ: ، كالكضر3/904لساف العرب  (6)
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، فميذا سميت كذحة، ككناه ذىحه بذلؾ إشارة إلى ركة حالو،  (1)كالخنفساء تعالج ذلؾ، كجمعيا كى
مف ذلؾ تيكمان بحاليـ، كغيظان عمييـ،  (3)نفسو، كمعنى إيوو أم زد ليـ (2)كسخؼ ىمتو، كرذالة



 

 

، (4)كأراد زد مما أنت فيو فإنيـ يستاىمكنو، ككاف ككير الجرأة عمى اهلل تعالى، ك اقتحاـ المحاـر
. كتليير األحكاـ

( 5)سؤاؿ؛ ما كجو الحكمة في تمكيف اهلل تعالى لمظممة، كسائر المردة كالحٌجاج كغيره، كفي 
تمكينيـ ظمـ الخمؽ، كتشكيش أحكاـ الديف، كتعدم الحدكد فكيؼ يحسف ما ىذا حالو؟ 

كجكابو مف أكجو؛ 
فؤلنو قد تقرر ببرىاف العقؿ حكمة اهلل تعالى، كتنزييو عف كؿ قبيح، فإذا تقرر ككنو فاعبلن : أما أكالن 

. ليذا التمكيف، كجب القضاء بحسنو ال محالة
األتباع، مف الحفدة كالخدـ، فيذا مف فعؿ اهلل،  (6)فؤلف تمكينيـ إنما ىك باألمكاؿ، كككرة: كأما كانيان 

. كالشؾ في حسنو، كالتسمط كالبلي إنما ىك مف أفعاليـ، كال شؾ في قبحو
فؤلنيـ مأمكركف باإلصبلح، كمنييكف عف اإلفساد، فميس تمكينيـ مف ذلؾ بأبمغ مف : كأما كالكان 

. تمكينيـ مف القدرة كالشيكة، فإذا كانت ىذه حسنة فتمكينيـ يككف حسنان المحالة
فؤلف تمكينيـ مف ذلؾ عمى جية االبتبلء كاالمتحاف مف اهلل تعالى لمخمؽ، كما كاف مف : كأما رابعان 

عظاـ الككاب . خمؽ إبميس كغيره، مما يككف فيو زيادة األجر، كا 
 
( 7[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ ](111)
. أنفقتمكىا كجدتـ بإعطائيا: (فبل أمكاؿ بذلتمكىا)
. مف أجؿ كجيو، كرجاء ككابو، كشكران عمى نعمة رزقو إياىا: (لمذم رزقيا)

 __________
. كسماه(: ب)في  (1)
رذالو(: ب)في  (2) . كا 
. زدتيـ(: أ)في  (3)
. في(: ب)في  (4)
(. ب)في زيادة في : قكلو (5)
. كككر(: أ)في  (6)
 .ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (7)
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. ، كىك اليبلؾ(1)جعمتمكىا تعرض الخطر: (كال أنفس خاطرتـ بيا)
عزازان لدينو، كألف تككف كممتو ىي العمياء: (لمذم خمقيا) . جيادان في سبيمو، كا 



 

 

ميكف باهلل عمى عباده) أم أف الحجة الزمة لكـ، كمتكجية عميكـ مف أجؿ أف الناس يكرمكنكـ : (تىٍكري
قراركـ بتكحيده كعبادتكـ لو، فيذه الكرامة كاصمة إليكـ بسبب مف اهلل . مف أجؿ إيمانكـ باهلل، كا 

أم كال تركف هلل تعالى حقان تكرمكنو بو، كىك القياـ بأمره في عباده (: (2)كال تكرمكف اهلل في عباده)
. مف التزاـ أكامره، كاالنكفاؼ عف مناىيو

إما أف يريد منازليـ في الدنيا كمساكنيـ فييا، فإنيـ ظعنكا : (فاعتبركا بنزكلكـ منازؿ مف كاف قبمكـ)
ما أف يريد القبكر فإنَّا عف قريب  عنيا، كسيككف لبككـ فييا مكؿ لبكيـ ، كترتحمكف عنيا كارتحاليـ، كا 

. نككف فييا، كما كاف مف قبمنا
المكدة لكـ بالمكت كفراقكـ لو، كتفسير االنقطاع  (3)كىك عظيـ: (!كانقطاعكـ عف أكصؿ إخكانكـ)

. بالمكت ىا ىنا كالمؤيد لتفسير النزكؿ بالمكت، كما سبؽ تقريره في أحد االحتماليف
 
( 4[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ ](112)
ىذا كبلـ يكمّْـ بو أصحابو، كىكاستطراد بديع إذ ال مبلءمة بينو كبيف : (أنتـ األنصار عمى ال حؽ)

ٍحب في جمع صاحب، كأراد أنيـ : األكؿ، كاألنصار جمع ناصر، كىك قميؿ في جمع فاعؿ كقمة صى
. األنصار في إظيار كممة الديف، كالقياـ بحؽ اهلل

ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيكفى }: أم أنو الجامع في اإلخكة، كما قاؿ تعالى: (كاإلخكاف في الديف)
[. 10:الحجرات]{ًإٍخكىةه 

 __________
. لمخطر: في نسخة أخرل (1)
. عبادتو(: أ)في  (2)
. أعظـ(: أ)في  (3)
 .ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (4)
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نىف يـك البأس) ٌنة، كىك: (كال جي شدة الحرب، كفي : عبارة عف كؿ ما كقى اإلنساف، كالبأس: جمع جي
ليـ في دفع الشر عنو  (1)((كنَّا إذا احمرَّ البأس اتقينا برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو)): الحديث نزَّ
نَّة، كىي استعارة بديعة (2)بمنزلة . ال جي

ما يمي الجسد مف الكياب، بمنزلة الشعار، كأراد أنيـ الخكاص بو : البطانة: (كالبطانة دكف الناس)
. دكف غيرىـ مف الخمؽ لعمكىـ في الديف

مف أجؿ طاعتكـ لي، كانقيادكـ ألمرم، أستعيف بكـ عمى مف خالفني كأدبر : (بكـ أضرب المدبر)



 

 

. عني، كأقاتمو بكـ
أم كمف أجؿ إعانتكـ لي يككف ذلؾ سببان في استقامة مف أقبؿ لي، كأرجك : (كأرجك طاعة المقبؿ)

. دكاميا
فمتكف منكـ اإلعانة لي كال إعانة كالنصح مف جيتكـ لي، فإنيا أعظـ : (فأعينكني بمناصحة)

لمف يارسكؿ : قاليا كبلكان، قالكا ((أال إنما الديف النصيحة)): األعكاف مف جيتكـ لي، كفي الحديث
. ((هلل كلرسكلو كألئمة المسمميف)): اهلل؟ فقاؿ

، كفي الحديث عف الرسكؿ (: اللشّْ  (3)خميَّة عف) صمى اهلل عميو ]ال يشكبيا ما يكدّْرىا مف اللشّْ
ممعكف مف خاف مسممان أك : ))، كفي حديث آخر(5(()ليس منَّا مف غشَّ : ))(4 )[كآلو كسمـ

(. 6()(غرَّه
 __________

ىك أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، انظر النيج كشرحو البف أبي الحديد، كانظر : القائؿ (1)
. 1/89النياية البف األكير 

. منزلة(: ب)في  (2)
. مف: في النيج (3)
(. ب)سقط مف  (4)
، كابف ماجة في سننو 3/278، كأبك داكد في سننو 5/320أخرجو البييقي في السنف الكبرل  (5)
. 22/198، كالطبراني في المعجـ الكبير 2/242، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 2/749
أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط (( ممعكف مف ضار مسممان أك غره: ))الحديث بمفظ (6)
 .1/96، كأبك يعمى في مسنده 197، 1/107، كالبزار في مسنده 9/124
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. الشؾ؛ ألف الشؾ ييكّْف النصيحة كيكىي أمرىا(: مف الريب (1)بريئة)
ـٍ }: ألف اهلل تعالى قاؿ: (فكاهلل إني ألكلى الناس بالناس) وي ]النًَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي كىأىٍزكىاجي

( 3(()أنت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى: ))، كـ قاؿ عميو السبلـ[6:األحزاب]{(2)[أيمَّيىاتيييـٍ 
 __________

. سميمة: في النيج (1)
(. أ)سقط مف  (2)
حديث المنزلة مف األحاديث المتكاترة، كأخرجو اإلماـ أبك العباس الحسني عميو السبلـ في  (3)

 في كفاة النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ بسنده عف عبد اهلل بف 249المصابيح مف حديث طكيؿ ص



 

 

بسنده عف مصعب  (46) برقـ 86الحسف عمييما السبلـ، كأخرجو اإلماـ أبك طالب في أماليو ص 
 بسنده عف جابر بف عبد اهلل، 1/134بف سعد عف أبيو، كاإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 

إلى الرقـ  (416) مف الرقـ 542-1/499كأخرجو الحافظ محمد بف سميماف الككفي في المناقب 
بطرؽ عدة كركايات متعددة، كىك فيو عف جابر بف عبد اهلل، كمحدكج بف زيد الذىمي، كأبي  (483)

سعيد الخدرم، كأـ سممة، كسعد بف أبي كقاص، كأسماء بنت عميس، كأمير المؤمنيف، كجابر بف 
سمرة، كعبد اهلل بف العباس، كسممة بف األككع كغيرىـ، كركاه اإلماـ القاسـ بف إبراىيـ الرسي عميو 

 في اإلمامة، كاإلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف الحسيف 177السبلـ في مجمكع كتبو كرسائمو ص
 في كتاب أصكؿ 194 في كتاب معرفة اهلل عزكجؿ، كص 53عميو السبلـ في مجمكع رسائمو ص 

 في تكبيت إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب صمكات اهلل عميو، كأخرجو 436الديف كص 
بسنده عف سعد بف  (56-40) تحت األرقاـ 43-37الفقيو ابف الملازلي الشافعي في المناقب ص 

أبي كقاص، كجابر بف عبد اهلل، كأنس بف مالؾ، كابف عباس، كأبي سعيد الخدرم، كعبد اهلل بف 
-1/309مسعكد، كغيرىـ، كأخرجو الحافظ ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ

كىك فيو بطرؽ عدة يصعب متابعتيا في مكؿ ىذه العجالة،  (455)إلى  (339) مف الرقـ 390
لمعبلمة  (105-1/98لكامع األنكار )كانظر طرؽ الحديث كركاتو مف الصحابة كالتابعيف كمصادره 

 لمعبلمة محمد 103-101المجتيد الكبير مجد الديف المؤيدم حفظو اهلل تعالى، كالركضة الندية ص
، كالبخارم في صحيحو 4/1870،1871بف إسماعيؿ األمير، كأخرجو مسمـ في صحيحو 

، كالحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ 370، 15/369، كابف حباف في صحيحو 4/1602، 3/1359
، كالييكمي في مجمع الزكائد 640،641، 5/538، كالترمذم في سننو 143، 3/117، 2/367
، كغيرىا، كابف ماجة في 108، 107، 5/44، كالبييقي في السنف الكبرل 111، 110، 9/109

، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 7/424، 6/366، كابف أبي شيبة في مصنفو 45، 1/42سننو 
، كمصادر الحديث 148، 1/146، كغيرىا، كالطبراني في المعجـ الكبير 173-175، 1/170

 .2/544ككيرة جدان انظر مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 
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فحصؿ مف مجمكع اآلية كالخبر، كبكت الكالية عمى المؤمنيف، ككالية الرسكؿ، كيؼ كذلؾ يحصؿ 
. مف إمامتو، سكاء كانت كابتة بالنصّْ أك بليره

(: 1)كـ جمع أصحابو كحضيـ عمى الجياد، فسكتكا مميان، فقاؿ
. مكرد التعجب كاإلنكار عمييـ (2)الخاطر، كىك استفياـ كارد: الباؿ ىك: (!ما بالكـ)
. أم أصابكـ الخرس، فأنتـ ال تسمعكف كبلمي كتجيبكنو: (!أمخرسكف أنتـ)



 

 

. أم القميؿ منيـ: (يا أمير المؤمنيف: فقاؿ قـك)
. أم إنا متابعكف لخركجؾ، فبلنتخمؼ عنؾ ميما خرجت: (إف سرت سرنا معؾ)
نكاران لفعميـ كصنيعيـ: (!ما بالكـ : فقاؿ) . تكريران لمتعجب مف حاليـ، كا 
. أم ال ىديتـ ألرشد اآلراء كأصكبيا: (!ال سدّْدتـ لرشد)
. العدؿ: كال كبتـ ألعدليا كأعبلىا، كالقصد: (!كال ىديتـ لقصد)
. إنكاران عمييـ، لما أشاركا بخركجو كأنيـ المحالة خارجكف معو: (أفي مكؿ ىذا ينبلي لي أف أخرج)
. إنما الرأم األرشد في مكؿ ىذا خركج: (إنما يخرج في مكؿ ىذا)
. يككف مرضيان عندم في شجاعتو: (رجؿ أرضاه مف شجعانكـ)
التجارب فييا، يقـك  (3)كأف يككف صاحب تجربة في الحركب الشديدة ممف قد حنكتو: (كذكم بأسكـ)

. مقامي، فأما أنا فبل أرل لنفسي بالخركج
. أترؾ النظر في أحكاؿ الجند كتقكيتيـ، كالتعيد ألحكاليـ بالخركج: (كال ينبلي لي أف أدع الجند)
كالنظر في أحكاؿ أىؿ المصر مف أىؿ الفاقة، كالمسكنة كالكقكؼ كأحكاؿ الضعفاء : (كالمصر)

. كاألرامؿ
نفاقيا عمى كجييا (4)مف معرفة ما يخرج منو، كما ينتصب: (كبيت الماؿ) . فيو مف األمكاؿ، كا 

 __________
كمف كبلـ لو عميو السبلـ كقد جمع الناس كحضيـ عمى الجياد فسكتكا مميا، فقالعميو : في النيج (1)

. إلخ...السبلـ 
. كرد(: أ)في  (2)
. حكتو(: أ)في  (3)
 .كما ينصبُّ : في نسخة أخرل (4)
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رساؿ مف يخرص: (كجباية األرض) . األمكاؿ المأخكذة مف األراضي (1)كا 
نصاؼ المظمـك ممف ظممو، كقطع شجارىـ: (كالقضاء بيف المسمميف) . في خصكماتيـ كميا، كا 
إف كاف اسـ فاعؿ، فاللرض إيفاء مف كجب لو حؽ عمى غيره، كىك : (كالنظر في حقكؽ المطالبيف)

ف كاف اسـ مفعكؿ فاللرض النظر في حالو، ىؿ يحبس حتى  مطالب غريمو بتحصيمو بعد كجكبو، كا 
يكفي، أك يككف لو أجؿ فبلبد مف انتيائو إليو، أك يككف مفمسان فيحكـ بإطبلقو، كغيرذلؾ مف األحكاـ 

في الخصكمات كالمعامبلت بيف الخمؽ، فيذه األمكركميا ال يمكف إقامتيا عمى الكجو البلئؽ إال 
حكاميا بكالي . بأني أتركيا كأخمييا: ، فكيؼ يقاؿ(2)بكجكدم كحضكرم، كا 



 

 

. جماعة مف الخيؿ: (كـ أخرج في كتيبة)
. ، كحاصبلن معيا(3)الحقان ليا: (أتبع أخرل)
مكضعيا كىك أكسع : الكاحد مف السياـ، كالجفير ىك: القدح: (أتقمقؿ تقمقؿ القدح في الجفير الفارغ)

الخالي عف السياـ، مٌكؿ حالو بخركجو عف المصر بحاؿ القدح الكاحد في : مف الكنانة، كالفارغ
. الكنانة، فإنو يضطرب مف جانب إلى جانب، ال يستقر حالو

نما أنا قطب الرىحى) المسمار الذم تدكر عميو األرحية، التي يطحف عمييا : قطب الرحى ىك: (كا 
. في رحى اليد (4)بالحيكانات كالماء، كىك بمنزلة السَّفُّكد

. أم أني أصميا، كقاعدتيا: (تدكر عميٌ )
مستقر في مكضع غير خارج منو، كىي جممة ابتدائية في مكضع نصب عمى الحاؿ : (كأنا بمكاني)

، أم تدكر عميَّ مستقران فيو (5)مف الياء في . عميَّ
 __________

. يحرز كيقدر: يخرص (1)
. برأيي(: ب)في  (2)
. بيا(: ب)في  (3)
(. 300مختار الصحاح ص. )الحديدة التي يشكل بيا المحـ: بكزف التَّنُّكر: السَّفُّكد (4)
 .إلخ، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو...مف الماء في(: أ)في  (5)
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. بالخركج كما زعمتـ: (فإذا فارقتو)
حار في أمره إذا تردد فيو، : تردد كلـ يجًر عمى جية االستقامة، كمنو قكليـ: (استحار مدارىا)

ما مكاف الدكر . كالمدار إما مصدر أم دكرىا، كا 
جمد يبسط تحت األرحية التي ألىؿ الخياـ، يسقط عميو الدقيؽ، كربما : الكفاؿ: (كاضطرب كفاليا)

: سمي الحجر األسفؿ مف الرحى بذلؾ، قاؿ زىير
فىتىٍعًرككـ عىٍرؾى الرّْحى ًبًكفىاًليىا 

 
( 1)كتمقح كشافان كـ ترضع فتفطـ

 
. إشارة إلى ما ذكره مف التصكيب لمخركج: (ىذا)
. قسمي: (لعمراهلل)



 

 

عبارة عف كؿ ما يسكء كيكره، قاؿ اهلل : الذم يسكء بو الحاؿ كال يصمح، كالسكء: (ىك الرأم السكء)
مىى اٍلكىاًفًريفى }: تعالى [. 27:النحؿ]{ًإفَّ اٍلًخٍزمى اٍليىٍكـى كىالسُّكءى عى

إف مقامي بيف أظيركـ، لكال أني أرجك بو حصكؿ الشيادة  (3)أم(: (2)كاهلل لكال رجائي لمشيادة)
: كالفكز بيا بالقتؿ جيادان 

. مكاجيتي لو: (عند لقائي العدك)
َـّ لقاؤه لي) . قيدّْر كقضي مف جية اهلل تعالى: (لك قد حي
بت ًركىابي) . عبارة عمَّا يركب مف اإلبؿ: الرّْكاب: (لقرَّ
. شخص عف منزلو، إذا خرج عنو: يقاؿ: (كـ شخصت عنكـ)

 __________
: ، كركاية الشطر الكاني فيو65شرح المعمقات السبع لمزكزني ص (1)

كتمقح كشافان كـ تنتج فتتئـ 
 

. ، كركايتو فيو كما في شرح المعمقات السبع1/362كبيت زىير أكرده ابف منظكر في لساف العرب 
. الشيادة: في النيج (2)
 (.ب)أم زيادة في : قكلو (3)
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ما كاف ىبكبيا مف : فبل أريد كصالكـ قط، كالجنكب(: (1)فبل أطمبكـ ما اختمؼ جنكب كشىمىاؿ)
ما كاف ىبكبيا مف ناحية سييؿ، كاختبلفيما تقابميما؛ ألف ىذه : ناحية القطب، كالشماؿ مف الريح

(. 3)فييما، كىي المناكحة (2)تقابؿ ىذه كتعاكسيا، الختبلؼ الميكل
 
( 4[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فضمو كيعظ الناس ](113)
إخبار عف نفسو بالعمـ، بكيفية إرساؿ الرسؿ، إما عامان في جميعيـ : (تاهلل لقد عمّْمت تبميغ الرساالت)

ما خاصان في حؽ الرسكؿ عميو السبلـ فإنو أعممو ذلؾ بكحي مف جية اهلل  بإعبلـ الرسكؿ لو ذلؾ، كا 
. تعالى

بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ }: يشيربو إلى قكلو تعالى(: الكممات (5)كتماـ) ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي [ 124:البقرة]{كىاً 
: كفييا قراءتاف

في السبعة، المشيكر بنصب إبراىيـ كرفع الرب عمى أنو فاعؿ، أم امتحنو : األكلى (6)القراءة
، كقاـ بذلؾ كأدَّاه كما أمر . كاختبره بأكامر مف عنده كنكاهو فأتميفَّ



 

 

 __________
طعانيف، عيابيف، ركاغيف، إنو ال غناء بككرة عددكـ، مع قمة اجتماع : ) بعده في شرح النيج (1)

قمكبكـ، لقد حممتكـ عمى الطريؽ الكاضح، التي الييمؾ عمييا إال ىالؾ، مف استقاـ فإلى الجنة، كمف 
. (زؿَّ فإلى النار

. اليكل(: ب)في  (2)
انظر . )اشتد ىبكبيا، كىبت صبان مرة، كدبكران مرة، كشماالن مرة، كجنكبان مرة: تناكحت الرياح (3)

(. 2/961المعجـ الكسيط 
. ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (4)
تماـ(: ب)في  (5) . كا 
 .فالقراءة(: ب)في  (6)

(2/748 )

 

في اآلحاد، كىي عف ابف عباس، كأبي حنيفة برفع إبراىيـ كنصب الرب، عمى أف : كالقراءة الكانية
، أم أعطاه ما طمبو مف {فىأىتىمَّييفَّ }إبراىيـ فاعؿ، أم دعاه بكممات فعؿ مف يختبر ىؿ يجيبو أـ ال؟ 

الفرؽ، كقص : ىي خمس في الرأس: ، كاختمؼ العمماء في الكممات ماىي؟ فقيؿ(1)ذلؾ كأجابو إليو
الختاف، كاالستحداد، كاالستنجاء، : الشارب، كالسكاؾ، كالمضمضة، كاالستنشاؽ، كخمس في الجسد

عشرة في برآءة : ابتبله بكبلكيف خصمة مف شرائع اإلسبلـ كالديف: كتقميـ األظافر، كنتؼ اإلبط، كقيؿ
ًإفَّ اٍلميٍسًمًميفى }: إلى آخر ىذه، كعشر في األحزاب[112:التكبة]{...التَّاًئبيكفى اٍلعىاًبديكفى }

ـٍ ...}: ، كعشر في المؤمنيف، كسكرة سأؿ إلى قكلو[35:األحزاب]إلى آخرىا{...كىاٍلميٍسًممىاتً  كىالًَّذيفى ىي
اًفظيكفى  ـٍ ييحى مىكىاًتًي مىى صى كالطكاؼ، كالسعي، كالرمي، : ىي مناسؾ الحج: ، كقيؿ[9:المؤمنكف]{عى

: ابتبله بالككاكب، كالقمر، كالشمس، كالختاف، كذبح ابنو، كالنار، كاليجرة، كقيؿ: كغيرىا، كقيؿ
كىاٍجعىٍمنىا ميٍسًممىٍيًف }: ، كقكلو[35:إبراىيـ]{رىبّْ اٍجعىٍؿ ىىذىا اٍلبىمىدى آًمننا}: الكممات ىي كقكلو

سيكالن }: ، كقكلو[128:البقرة]{لىؾى  ـٍ رى فصرح مف نفسو بأنو عالـ بإتماميا،  [129:البقرة]{كىاٍبعىٍث ًفيًي
(. 2)كحقيقتيا ما ىي

تماـ العدات) ما كعد اهلل بو عمى ألسنة الرسؿ، ألكليائو مف أىؿ اإليماف كأىؿ الطاعات، مف : (كا 
النعيـ الدائـ كالخمد في الجنة، فأراد أنيعميو السبلـ محيط بعمـ ذلؾ كمو، منفرد بو مف بيف كافة 

. الخمؽ، بإعبلـ الرسكؿ لو ذلؾ
 __________

. 1/210انظر الكشاؼ  (1)



 

 

ذ ابتمى إبراىيـ ربو }: ىنا في تفسير قكلو تعالى( ع)انظر كؿ األقكاؿ التي أكردىا المؤلؼ  (2) كا 
 .1/210المصدر السابؽ  {بكممات فأتميف
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: كـ أجمؿ ما فٌصمو مف ذلؾ، كاستحضره، بقكلو
يعني نفسو كأكالده؛ فإنيـ ىـ أىؿ البيت ذلؾ اليـك مع زكجتو، كانتصاب أىؿ : (كعندنا أىؿى البيت)

نما ىك منتصب عمى المدح، كما يقاؿ الممؾ : البيت ليس عمى النداء، فإنو ال معنى لمنداء ىا ىنا، كا 
. هلل أىؿ الممؾ

ٍكـ) فصؿ القضاء بيف الخمؽ، كقطع شجارىـ بالعمـ النافذ، كالبصيرة القاطعة، كفي : (أبكاب الحي
فما زلمت في ): ، فقاؿ أمير المؤمنيف((إنو لما بعكو قاضيان إلى اليمف دعا لو بالتكبيت)): الحديث

( 1)(قضية قط
 __________

أخرجو الحافظ محمد بف سميماف الككفي رضي اهلل عنو في مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي  (1)
بعكني : )بسنده يبمغ بو إلى أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ قاؿ (1104) برقـ 2/605طالب 

يا رسكؿ اهلل، تبعكني كأنا شاب أقضي بينيـ، : رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ إلى اليمف، فقمت
فكالذم : ، قاؿ((الميـ، اىد قمبو ككبت لسانو)): كال أدرم ما القضاء؟ فضرب في صدرم بيده كقاؿ

في مناقب الككفي أيضان، كأخرجو  (502)كانظر الرقـ  (فمؽ الحبة ما شككت في قضاء بيف اكنيف
 493-2/492الحافظ ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ 

كما في مناقب الككفي مع اختبلؼ يسير في بعض لفظو، كانظر الحديث بأسانيد عدة  (1022)برقـ 
، (1027)إلى  (1020)في ترجمة اإلماـ عمي مف تأريخ دمشؽ البف عساكر تحت األرقاـ مف 

، 37، كالبدر األمير في الركضة الندية ص (498) برقـ 617كركاه المكفؽ باهلل في االعتبار ص
. كأخرجو ابف سعد أيضان : عف عمي عميو السبلـ، كعزاه إلى ابف أبي شيبة، كالبييقي في الدالئؿ، قاؿ

، 1/11، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 3/145كأخرجو الحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ : قمت_… _ 
، كعمى الجممة فمصادر الحديث ككيرة 2/774، كابف ماجة في سننو 1/268كأبك يعمى في مسنده 

 .كنكتفي بما ذكر خشية اإلطالة
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 .
، فيي جمع حكمة، كأراد بو اآلداب (أبكاب الًحكىـ)فيذا فائدة ىذه الركاية كىي سماعنا، كأما مف ركاه 

. ك المكاعظ
، كىذا كمو مجاز (1)في كؿ ما التبس عمى الخمؽ، فنحف نكر ظبلمو، كجبلء قتامو: (كضياء األمر)

. في تنكير بصائرىـ، كتبحرىـ في العمـك الدينية التي بيا نجاة الخمؽ، كنفعيـ في اآلخرة
ف شرائع الديف كاحدة) أراد ما كاف متعمقان بالمسائؿ اإلليية فإنيا كاحدة، ال تختمؼ أبدان في : (أال كا 

جميع الشرائع كاألدياف كميا، كىي أف اهلل تعالى كاحد، كأنو حكيـ في أفعالو، كمستحؽ لمعبادة، كغير 
. ذلؾ مف اإللييات

العادؿ، أم أنيا غيرمائمة عف : ، كىي جمع سبيؿ، كالقاصد(2)الطرؽ: السبؿ ىي: (كسبمو قاصدة)
. الحؽ

. سمؾ عمى جادىا، كلـ يعدؿ شماالن كال يمينان : (مف أخذ بيا)
. ما يطمبو، كأدرؾ ما يريد: (لحؽ)
. بأخذ نصيبو األكفر مف حٌظ الديف: (كغنـ)
. بالتأخر عف سمككيا، كالعدكؿ إلى غيرىا: (كمف كقؼ عنيا)
. ماؿ عف الحؽ: (ضؿ)
. تحسَّر، كعضَّ عمى أناممو عمى فكاتيا: (كندـ)
نما نٌكره؛ ليدؿ بذلؾ عمى فخامتو كعظـ شأنو: (اعممكا ليـك) . كىك يـك القيامة، كا 
. مف األعماؿ الصالحة، كالمتاجر الرابحة: (تذخر لو الذخائر)
. تمتحف فيو أسرار القمكب كخباياىا كتعرض عمى عبلَّميا: (كتبمى فيو السرائر)

. المَّييَـّ، إنا نعكذبؾ مف الفضيحة، باألسرار المكشكفة عندؾ
كىذا مف كبلـ أمير المؤمنيف، كحكمو التي جرت : (كمف ال ينفعو حاضر لبو فعازبو عنو أعجز)

: أمكاالن، كاطَّردت عمى ألسنة الخمؽ، كفيو كجياف
أف يريد أف مف ال ينتفع بما يحضره مف عقمو في أمر دينو، كصبلح عاقبتو، فالذم يعزب : أحدىما

. عنو أم يتعذرمف ذلؾ أقؿ نفعان كأبعد
 __________

. اللبار: القتاـ (1)
 .الطريقة(: ب)في  (2)
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أف يككف مراده أف مف ال ينتفع بمايشاىده مف األمكر، كتككف مكعظة لو، فما غاب عنو : ككانييما
. مف ذلؾ يككف انتفاعو بو أبعد، كتقاعده عنو أككر

. أم كما يليب عنو مف ذلؾ، يككف أشد إعكازان، كأعظـ تعذران : (كغائبو عنو أعكز)
نما نكرىا : (كاتقكا ناران ) مف الكقاية لخكؼ اهلل تعالى، كالبعد عف محرماتو، كاإليماف بطاعاتو، كا 

. نار كأم نار: تعظيمان لشأنيا، كأنو قاؿ
. كقكدىا الناس كالحجارة: (حىرُّىا شديد)
إف الرجؿ ليتكمـ بالكممة ليضحؾ بيا جمساءه، فييكم بيا ما بيف )): كفي الحديث: (كقعريىا بعيد)

(. 1()(الكريا إلى الكرل في النار
. مف األصفاد، كىي القيكد، كاألغبلؿ، كالسبلسؿ: (كحميتييا حديد)
. القيح المختمط بالدـ: كىك: (كشرابييا صديد)
ف المساف الصالح يجعمو اهلل لممرء في الناس) أيضان مف الحكـ البديعة التي اختص  (2)كىذه: (أال كا 

الكناء الحسف، عبر عنو بالمساف، لما كاف مفعكالنبو، : بيا، كصار أبان لعذرتيا، كالمساف الصدؽ ىك
كأراد أف ما يجعمو اهلل تعالى لئلنساف بعد مكتو مف الكناء الحسف عمى األعماؿ الصالحة، كالذكر 

: ، كالدعاء مف الناس ىك ال محالة(3)الجميؿ في ألسنة الخمؽ، ليككف سببان لمرحمة
 __________

(( إف الرجؿ ليتكمـ بكممة ليضحؾ بو القـك ييكل بيا مف أبعد مف الكريا: ))أكرد الحديث بمفظ (1)
ال أعمـ ركل ىذا الحديث إال :  بسنده عف أبي ىريرة، قاؿ ابف صاعد1/332ابف المبارؾ في الزىد 

. 2/402كانظر مسند أحمد بف حنبؿ . ابف المبارؾ بيذا اإلسناد
. كىذا(: ب)في  (2)
 .لبلرحمة، كىك تحريؼ(: أ)في  (3)

(2/752 )

 

يكركو مف ال يحمده، تعريض بحاؿ الماؿ، : كفي قكلو(: مف الماؿ يكركو مف ال يحمده (1)خير لو)
، فميذا كاف غيره (2)كأنو ال خير في تخميفو؛ ألنو ربما أكمو مف ال يحمده، ككبالو عمى مف يجمعو

. أجدل نفعان، كأحمد عاقبة
أف كبلمو في ىذه الخطبة قد اشتمؿ عمى نكع مف أنكاع البديع، ىك إنساف مقمتيا، كنكر : كاعمـ

مف أجمو حصؿ التفاضؿ بيف الخطباء، كأصحاب الرسائؿ (3)طمعتيا، كىك حسف التصرؼ، ك
نما يحصؿ بجكدة القريحة، كحسف الطبع،  ، كا  كالشعراء، كليس حصكلو بككرة عمـ، كال بممارسة العمـك
فإنو أكرد فييا فنكنان ككيرة، كأنكاعان مختمفة، تدؿ عمى حسف تصرؼ كمباللة فيو، كمف كىَـّ عظـ مكقع 



 

 

فصاحة القرآف؛ الشتمالو عمى البديع مف ذلؾ، كالعجيب مف أحكالو كالقصص كاألخبار كالمكاعظ 
(. 5)سماكيان عز سمطاف مف أنشأه(4) [ك]كاألمكاؿ، مما يدؿ عمى ككنو إلييان معجزان لمبشر، 

 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ  (114)

نييتنا عف الحككمة، كـ أمرتنا بيا، فما ندرم أم األمريف أرشد، : كقد قاـ إليو رجؿ مف أصحابو فقاؿ
: يديو عمى األخرل كـ قاؿ (6)فصفؽ إحدل

 __________
. لو، زيادة في النيج (1)
. جمعو(: ب)في  (2)
(. أ)الكاك، سقط مف  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
. أم خمقو (5)
 .أحد(: أ)في  (6)

(2/753 )

 

: مكضع العقد، بضـ الفاء كليرفة كىك ماعقد عميو، يقاؿ: العيقدة: (!ىذا جزاء مف ترؾ العيقدة)
ىا  (2)انجبارالعظـ عمى غير استكاء عند كسره، أكرد: يده عمى عيقدة، أم عمى عىٍكـ كىك (1)جبرت

ىنا مكاالن لو كألصحابو، أم كنتـ في مخالفة أمرم، كاستمراركـ عمى مقتضى ىكاكـ، كاغتراركـ بمكر 
أىؿ الشاـ، كرفعيـ المصاحؼ عمى رؤس الرماح، كالدعاء إلى حكـ القرآف، بمنزلة العظـ المكسكر 

، فمك ترؾ عمى حالو لبطمت األفعاؿ المتعمقة بذلؾ العضك، كعبلج ذلؾ (3)المنجبر عمى عكـ
صبلحو إنما يككف بأف يكسره مرة كانية كـ يجبر ، فمف لـ يفعؿ ذلؾ فقد ترؾ العقدة عمى (4)كا 
. حالياكلـ يصمحيا، كقد قرر ىذا في آخر كبلمو

بما أمرتكـ بو مف الكبكت عمى الحرب، كاإلعراض عف ىذه (: أمرتكـ (5)أما كاهلل لك أني حيف)
. الخديعة في حمميـ المصاحؼ

. عمى ما تكرىكنو، كيككف مخالفان ليكاكـ: (حممتكـ عمى المكركه)
( 6)في الدنيا بالنصر عمى العدك، كقطع الدابر منو، كفي اآلخرة بإحراز: (الذم يجعؿ اهلل فيو خيران )

عظاـ الككاب بالجياد . األجر كا 
. عميو كامتكمتمكه: (فإف استقمتـ)
. دلمتكـ عمى مصالح دينكـ: (ىديتكـ)



 

 

ف اعكججتـ) . ًمٍمتـي عف الديف كطريؽ اآلخرة: (كا 
متكـ) . بالبصيرة: (قكَّ
ف أبيتـ) . لكـ كرددتمكه (7)كرىتـ ما أقكؿ: (كا 

 __________
. عقدت(: ب)بالتاء المربكطة أم جبرة، كالصكاب كما أكبتو، كفي ( أ)في  (1)
. كأراد: أك أراد، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (2)
نياية ابف )عكمتي يده فعكمت إذا جبرتيا عمى غير استكاء، كبقي منيا شيء لـ ينحكـ : يقاؿ (3)

(. 3/183األكير 
. يجبره(: ب)في  (4)
(. ب)حيف، سقط مف : قكلو (5)
(. ب)بإحراز، زيادة في : قكلو (6)
 .ما أقكلو: في نسخة أخرل (7)

(2/754 )

 

. بالنصيحة مرة بعد مرة، فمك فعمت ىذه األشياء كميا كلـ أصغ إلى كبلمكـ: (تداركتكـ)
. ، كأصكب ما يككف مف اآلراء(1)أككؽ ما يككف مف المتمسكات: (لكانت الككقى)
. انتصر إذا خالفتمكني، كنبذتـ رأيي: (كلكف بمف)
لى مف) أستند إذا خذلتمكني، كمف في المك ضعيف جميعان مكصكلة، كحذفت صمتيا لمعمـ : (؟!كا 

. كما فسرناه (2)بيا
الشبية في أمر التحكيـ، ككاف ذلؾ مخالفان لرأم أمير  (3)كحكي عف األشتر أنو لما كردت عمييـ

حدككني عف أماكمكـ كقرائكـ ىؿ كنتـ محقيف حيف كنتـ تقاتمكف، كخياركـ : (4)المؤمنيف، فقاؿ ليـ
ف كنتـ اآلف محقيف فقتبلكـ  (5)مقتكلكف؟ فإف كنتـ كذلؾ فأنتـ اآلف باإلمساؾ عف القتاؿ مبطمكف، كا 

. كخياركـ يككنكف في النار
 __________

. التمسكات(: أ)في  (1)
. بيما(: ب)في  (2)
. عميو الشبو(: ب)في  (3)
(. ب)ليـ، زيادة في : قكلو (4)
 (.ب)اآلف، سقط مف : قكلو (5)



 

 

(2/755 )

 

قاتمناىـ في اهلل، كندع قتاليـ هلل، إنا ال نطيعؾ كال صاحبؾ، فقاؿ : (1)فقالكا عند ذلؾ قكؿ مف يجيؿ
(. 3)يا أىؿ الجباه السكد (2)خدعة ما خدعتـ: ليـ
. أقيـ بكـ الحؽ، كأعتضد بكـ عمَّف خالفني، كتككنكف عكنان لي عمى ذلؾ: (أريد أف أدكام بكـ)
أم كمنكـ االعكجاج، كمف المحاؿ أف يككف الداء سببان لمبرء، كمنو يقع الفساد، كمف : (كأنتـ دائي)

. أجمو يككف التلير، فكاف حالكـ كحالي في ذلؾ مشبيان فيما ىك فيو
. نقش الشككة، إذا شقيا بالمنقاش: (كناقش الشككة بالشككة)
: االعكجاج كالميؿ، قاؿ الشاعر: الضمع ىك: (كىك يعمـ أف ضمعيا ليك معيا)

كقد يحمؿي السيؼى المجٌربى ربُّو 
 __________

. يجيد(: ب)في  (1)
. جزعة ما جزعتـ(: ب)في  (2)
كنا نظف صبلتكـ زىادة في الدنيا كشكقان إلى لقاء اهلل، انظر : 20/1/101بعده في الملني  (3)

 كما 2/219الركاية فيو باختبلؼ يسير عما ىنا، كنص الركاية مف شرح النيج البف أبي الحديد 
أحيف كنتـ ! فحدككني عنكـ كقد قيًتؿى أماكمكـ كبقي أراذلكـ، متى كنتـ محقيف- أم األشتر-قاؿ : يمي

أـ أنتـ اآلف في إمساككـ عف القتاؿ ! تقتمكف أىؿ الشاـ، فأنتـ اآلف حيف أمسكتـ عف قتاليـ مبطمكف
نيـ خير منكـ في النار! محقكف دعنا منؾ يا أشتر، : قالكا. فقتبلكـ إذف الذيف ال تنكركف فضميـ، كا 

خدعتـ كاهلل فانخدعتـ، كدعيتـ : قاتمناىـ في اهلل كندع قتاليـ في اهلل، إنَّا لسنا نطيعؾ فاجتنبنا، فقاؿ
إلى كضع الحرب فأجبتـ، يا أصحاب الجباة السكد، كنا نظف صبلتكـ زىادة في الدنيا كشكقان إلى 
لقاء اهلل، فبل أرل فراركـ إال إلى الدنيا مف المكت، أال فقبحان يا أشباه النّْيب الجبلِّلة، ما أنتـ برائيف 

 .    انتيى. بعدىا عزان أبدان، فابعدكا كما بىعيدى القـك الظالمكف

(2/756 )

 

مىًع في قىٍيًنو ( 2)كىك قاطعي  (1)عمى ضى
 

اجعؿ بيني كبينؾ فبلنان، يعني بو رجبلن ييكل ىكاه، : كىذا مكؿ يضرب لمرجؿ يخاصـ آخر فيقكؿ
التنقش الشككة بالشككة، فإف ضمعيا معيا، كأراد كيؼ : كيعضده عمى أمره، فيقاؿ لو تمكيبلن بحالو



 

 

.! أستعيف بكـ، كىكاكـ معيـ، كأنتـ أعكاف ليـ بتأخركـ عني كمخالفتكـ لي
السآمة مف كؿ شيء، كاألطباء جمع طبيب، : الممؿ ىك: (المَّييَـّ، قد مممت أطباء ىذا الداء الدكم)

شيطاف ليطاف كحسف : مباللة، كما يقاؿ: المرض، كالدًكٌم بكسر الكاك كفتحيا مخففان ىك: الداء ىك
رجؿ دكم كدكىل بكسر الكاك كفتحيا، إذا كاف فاسد الجكؼ، فإذا فتحت كاكه، استكل فيو : يسف، كيقاؿ

المذكر كالمؤنث؛ ألنو مصدر في األصؿ، فإذا كسرت الكاك، أجريتو عمى تصريفو في التذكير 
رجؿ دكىم بفتحيا إذا كاف أحمؽ، كمف ركاه مشدد : رجؿ دكٌم كامرأة دكٌية، كيقاؿ: كالتأنيث، فتقكؿ

الياء؛ فيك تصحيؼ ال كجو لو؛ ألنو إنما يستعمؿ في األصكات، كدكم الريح كالطير، كغير ذلؾ مف 
. األصكات

: جمع نازع، كالفسقة في جمع فاسؽ، كاألشطاف ىي: النزعة: (!ككٌمت النزعة بأشطاف الرَّكيّْ )
البير،كجمعيا ركايا، كركى أيضان يككف مف باب تمرة كتمر، كأراد في : الحباؿ، كاحدىا شطف، كالركية

كبلمو ىذا أنو لـ يأؿ جيدان في النصيحة، كداللتيـ عمى األمر الذم فيو صبلحيـ مف عدـ التحكيـ، 
. فأبكا إال اإلصرار عميو، كالمخالفة لي فيما قمتو

: كـ خرج إلى اإلطناب في كصؼ أصحابو، انتقاصان ليؤالء، كتعريضان بأحكاليـ حيث خالفكه، بقكلو
 __________

. متنو: في نسخة كلساف العرب (1)
 .، كنسبو لمحمد بف عبد اهلل األزدم2/543لساف العرب (2)

(2/757 )

 

. باالنقياد لحكمو، كالتزاـ أكامره كنكاىيو(: (1)أيف القـك الذيف دعكا إلى اإلسبلـ فقبمكا)
. فأقامكا شرائعو كأحكامو، كحممكا حبللو، كحرمكا حرامو: (كقرءكا القرآف فأحكمكه)
. ىاج يييج الشيء ىيجانان، إذا كار، كمنو ىاجت الريح، كىاجت الحرب(: (2)كىيجكا لمجياد)
جمع لقحة، كىي الحمكب مف اإلبؿ، كمف : التفريؽ، كالمقاح: (4)التكليو(: (3)فكليكا المقاح أكالدىا)

عادة العرب أف ال يركبكا المقاح، كال يفرقكا بينيا كبيف أكالدىا، كالمراد ىا ىنا بياف حرصيـ عمى 
نيـ لعظـ حالو يخالفكف العرب، كيكليكف المقاح بأكالدىا،  (5)الجياد، كسرعة إجابتيـ لمداعي إليو، كا 

. كيفرقكنيا استعظامان ألمره
قراب : شكقان إلى الجياد، فمـ يراعكا سمَّيا عند الحاجة إلييا، كاللمد ىك: (كسمبكا السيكؼ أغمادىا)

. السيؼ
. قعدكا بيا، كتمكنكا في مكاضعيا: (كأخذكا بأطراؼ األرض)
. اإلقباؿ إلى العدك بالقتاؿ لو: أم يزحفكف زحفان، كالزحؼ: (زحفان زحفان )



 

 

أم متبلصقيف في قتاليـ صفان بعد صؼ، كتكرير المصدر عمى جية التأكيد، كما : (كصفان صفان )
فِّا}: قاؿ تعالى فِّا صى بُّؾى كىاٍلمىمىؾي صى اءى رى كانتصابو  [22-21:الفجر]{كىبلَّ ًإذىا ديكًَّت األىٍرضي دىكِّا دىكِّا، كىجى
. عمى الحاؿ

عزازان لكممتو: (بعض ىمؾ) . قتبلن جيادان في سبيؿ اهلل، كا 
. تأخر أجمو: (كبعض نجا)
. بشارة، كال يستركف بحياة مف حيي منيـ (7)أم ال تمحقيـ(: باألحياء (6)ال يبشركف)

 __________
. فقبمكه: في النيج (1)
. إلى الجياد: في النيج (2)
. فكليكا كلو المقاح إلى أكالدىا: نص العبارة في النيج (3)
. التكلية: ظ: بقكلو( ب)ظنف فكقيا في  (4)
. بعظـ(: ب)في  (5)
. ال يبتشركف(: ب)في  (6)
 .التخمقيـ(: ب)في  (7)

(2/758 )

 

غـ بمكت مف مات منيـ، كأراد أنيـ جادكف في رضاء اهلل  (1)كال يمحقيـ: (كال يعٌزكف عف المكتى)
. تعالى، مقبمكف عمىشأنيـ مف ذلؾ، ال يعرجكف عمى شيء سكاه

إف اهلل يبلض )): مرىت عينو إذا تليرت مف ترؾ االكتحاؿ، كفي الحديث: (ميره العيكف مف البكاء)
. كىي التي ال تكتحؿ في عينيا (2()(المرأة المرىاء

ضمكر : أراد أف الصياـ ىك الذم أخمص بطكنيـ لككرتو، كاإلخماص: (خمص البطكف مف الصياـ)
. ، كسمي باطف كؼ الرجؿ أخمص لرقتو كضمكره(3)البطكف

أراد أنيا دقت مف ككرة الدعاء، كمنو الذُّبالة لدقتيا كضمكرىا، كفرس ذبؿ : (ذبؿ الشفاه مف الدعاء)
. إذا أضمر

: مف أجؿ قياـ الميؿ، فبل ينامكف فيو، فألكانيـ صفر مف السير، ييرل: (صفر األلكاف مف السير)
قباليـ عمى  (4)أم: (عمى كجكىيـ غىبىرة الخاشعيف) أنيـ ليسكا مف الزينة في شيء لنسيانيـ ذلؾ، كا 

(. 5)((رب أشعث ذم طمريف ال يؤبو لو، لك أقسـ عمى اهلل ألبره)): اآلخرة، كما كرد في الحديث
. اإلشارة إلى مف كصؼ حاليـ مف قبؿ، الذيف ىـ إخكاف في اهلل تعالى: (أكلئؾ إخكاني)
. إلى اهلل تعالى بالمكت، أك الذاىبكف إلى الجنة: (الذاىبكف)



 

 

 __________
. كاليخمقيـ(: ب)في  (1)
ركاه العبلمة عمي بف حميد القرشي في (( إف اهلل ليبلض المرأة السمتاء كالمرىاء: ))الحديث بمفظ (2)

، كعزاه إلى أمالي اإلماـ أحمد بف عيسى بف زيدعميو (151) الباب 2/209مسند شمس األخبار 
، عف 1/419، كفي عمؿ ابف أبي حاتـ 9/378السبلـ، كركم قريبان منو في الجرح كالتعديؿ 

. ((إني أكره المرأة المرىاء)): النبيصمى اهلل عميو كآلو كسمـ قاؿ
. البطف(: ب)في  (3)
(. ب)أم سقط مف : قكلو (4)
، كانظر مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 14/403أخرجو ابف حباف في صحيحو  (5)
5/110. 

(2/759 )

 

. أحياني اكتحالي بطمعتؾ: إلى رؤيتيـ، كالظمأ ىا ىنا استعارة كما يقاؿ: (فحؽ لنا أف نظمأ إلييـ)
فبلف يعض عمى أناممو، كما : عضُّ اليد كناية عف ككرة األسؼ، يقاؿ: (كنعضَّ األيدم عمى فراقيـ)

ـي األىنىاًمؿى ًمفى اللىٍيظً }: قاؿ تعالى مىٍيكي كا عى [. 119:آؿ عمراف]{عىضُّ
(. 1)أم يسيؿ مسالكو لتككف مكطأة لمف يسمكيا: (إف الشيطاف يسنّْي طرقو)
. بالمكر كالخديعة، حتى يأتي عمى قكاعد الديف، كاحدة كاحدة: (كيريد أف يحؿ دينكـ عقدة عقدة)
. مف أعطاه كذا إذا منحو إياه: (كيعطيكـ)
. أم ال يزاؿ مجتيدان في تشتيت شممكـ بعد اجتماعو: (بالجماعة الفرقة)
. كبعد حصكؿ الفرقة، حصكؿ الفتنة ال محالة: (كبالفرقة الفتنة)
سىنىٍجًزم الًَّذيفى يىٍصًدفيكفى عىٍف }: صدؼ عف كذا إذا كاف منصرفان عنو، قاؿ اهلل تعالى: (فاصدفكا)

[. 157:األنعاـ]{آيىاًتنىا
نزغ الشيطاف ينزغ نزكغان، إذا دخؿ بالفساد، كأراد انصرفكا عف مداخمو، التي يدخؿ بيا : (عف نزغاتو)

. إلفساد أحكالكـ
فكؽ النفخة كدكف : في النفكس، كتصلي ليا اآلذاف، كالنفكة ىي (2)كساكسو التي ينفكيا: (كنفكاتو)

. التفمة
. أشعركا نفكسكـ قبكليا: (كاقبمكا النصيحة)
ما أف يشير بو إلى نفسو في سماع مكاعظو: (ممف أىداىا إليكـ) . إما أف يككف ذلؾ عامان، كا 
عقؿ بعيره إذا حبسو، كسمي العقؿ عقبلن؛ ألنو يحبس عف فعؿ : مف قكليـ: (كاعقمكىا عمى أنفسكـ)



 

 

. المقبحات
 

فيرس المكضكعات 
 

_ … _ [كفييا مباحث لطيفة مف العمـ اإلليي] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في بعض أياـ صفيف
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في معنى األنصار

_ … _ في محمد بف أبي بكر لما قمده مصر (ع)كمف كبلـ لو 
 __________

. سمكيا(: ب)في  (1)
 .كساكيسو التي يمقييا في النفكس(: ب)في  (2)
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_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ أصحابو
_ … _ كقاؿ عميو السبلـ في سحرة اليـك الذم ضرب فيو

_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ أىؿ العراؽ
_ … _ (ص)عمَّـ الناس فييا الصبلة عمى الرسكؿ  (ع)كمف خطبة لو 

_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ لمركاف بف الحكـ بالبصرة
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في بيعة عكماف
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في مقتؿ عكماف

_ … _ [في الحث عمى العمؿ الصالح] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب بو بني أمية

_ … _ (كمف كممات كاف عميو السبلـ يدعك بيا
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ لبعض أصحابو لما عـز عمى المسير إل ى الخكارج

_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ النساء بعد حرب الجمؿ
_ … _ [في الزىد] (ع)كمف كبلـ لو 

_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ عجيبة تسمى اللراء
_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر عمرك بف العاص

_ … _ [كفييا صفات كماف مف صفات الجبلؿ] (ع)كمف خطبة لو 



 

 

_ … _ [كفييا بياف صفات الحؽ جؿ جبللو كـ عظة الناس بالتقكل كالمشكرة] (ع)كمف خطبة لو 
_ [كىي في بياف صفات المتقيف كصفات الفساؽ كالتنبيو إلى مكاف العترة الطيبة] (ع)كمف خطبة لو 

 _ …
_ … _ [كفييا بياف لؤلسباب التي تيمؾ الناس] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [كببلغ اإلماـ عنو (ص)في الرسكؿ األعظـ ] (ع)كمف خطبة لو 

_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ في التكحيد
_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ كتسمى خطبة األشباح

_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ لما أريد عمى البيعة بعد قتؿ عكماف
_ … _ [كفييا ينبو أمير المؤمنيف عمى فضمو كعممو كيبيف فتنة بني أمية] (ع)كمف خطبة لو 
_ [كفييا يصؼ اهلل تعالى كـ يبيف فضؿ الرسكؿ الكريـ كأىؿ بيتو كـ يعظ الناس] (ع)كمف خطبة لو 

 _ …
 _… _ [في اهلل كفي الرسكؿ األكـر] (ع)كمف خطبة لو 
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_ … _ [يشير فيو إلى ظمـ بني أمية] (ع)كمف كبلـ لو 
_ … _ [في التزىيد مف الدنيا] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [في رسكؿ اهلل كأىؿ بيتو] (ع)كمف خطبة لو 

_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ مشتممة عمى ذكر المبلحـ
_ … _ [في التزىيد في الدنيا] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [في البعكة النبكية] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [في بعض صفات الرسكؿ الكريـ كتيديد بني أمية كعظة الناس] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [كفييا يبيف فضؿ اإلسبلـ كيذكر الرسكؿ الكريـ كـ يمـك أصحابو] (ع)كمف خطبة لو 

_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ في بعض أياـ صفيف
_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ مف خطب المبلحـ

_ … _ [في بياف قدرة اهلل كانفراده بالعظمة كأمر البعث] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [في أركاف الديف] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [في ذـ الدنيا] (ع)كمف خطبة لو 

_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ ذكر فييا مىمىؾى المكت كحالو
_ … _ [في ذـ الدنيا] (ع)كمف خطبة لو 



 

 

_ … _ [كفييا مكاعظ لمناس] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ كمف خطبة لو عميو السبلـ في االستسقاء

_ … _ [كفييا ينصح أصحابو] (ع)كمف خطبة لو 
_ … _ [يكبخ فيو البخبلء بالماؿ كالنفس] (ع)كمف كبلـ لو 
_ … _ [في الصالحيف مف أصحابو] (ع)كمف كبلـ لو 

_ … _ كمف كبلـ لو عميو السبلـ يذكر فضمو كيعظ الناس
_ … _ [بعد ليمة اليرير] (ع)كمف كبلـ لو 

 _… _ فيرس المحتكيات
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الديباج الكضي 
 (السفر األكؿ)في الكشؼ عف أسرار كبلـ الكصي 

 المجمد الكالث
 

الديباج الكضي 
في الكشؼ عف أسرار كبلـ الكصي 

السفر األكؿ 
اإلماـ المؤيد باهلل 

أبك الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي الحسيني 
 

تحقيؽ 
 خالد قاسـ محمد المتككؿ

(3/763 )

 

كمف كبلـ لو عميو السبلـ قالو لمخكارج بعد خركجو إلى معسكرىـ، كىـ مقيمكف عمى إنكار  (115)
 :الحككمة فقاؿ ليـ

 (أكمكـ شيد معنا صفيف؟)



 

 

. منَّا مف شيد، كمنَّا مف لـ يشيد: لو (1)فقالكا
فامتازكا فرقتيف، فميكف مف شيد معناصفيف فرقة، كمف لـ يشيد فرقة حتى أكٌمـ كبلن ): فقاؿ ليـ
. يعني الذم يخصو كيككف قاطعان لحجتو (بكبلمو

: كنادل الناس، فقاؿ
ذىا قيًرئى اٍلقيٍرآفي }: أنصت إذا لـ ينطؽ كال يتكمـ، كما قاؿ تعالى: (أمسككا عف الكبلـ، كأنصتكا لقكلي) كىاً 

. مف أجؿ سماع قكلي( لقكلي)، [204:األعراؼ]{فىاٍستىًمعيكا لىوي كىأىنًصتيكا
مىى }: أقبؿ عميَّ بالحديث، كأقبؿ عميو باالستماع، قاؿ اهلل تعالى: مف قكليـ: (كأقبمكا) ـٍ عى يي كىأىٍقبىؿى بىٍعضي

[. 27:الصافات]{بىٍعضو يىتىسىاءىليكفى 
. بتفريليا عف كؿ ما يشلؿ، ليككف ذلؾ أقرب إلى السماع، كأسرع لمتفطف لمكبلـ: (بأفئدتكـ إليَّ )
. نشدتؾ باهلل، أم سألتؾ كأنؾ ذكَّرتو اهلل فنشد أم تذكَّر: نشده إذا قاؿ لو: (فمف نشدناه شيادة)
. يعممو، كاليقكؿ شيئان ىك كاذب فيو (2)كال يكتـ شيئان : (فميقؿ بعممو فييا)

: كـ كمميـ بكبلـ طكيؿ، ككبخيـ تكبيخان ككيران، كـ قاؿ مبكتان ليـ كمقرعان في مخالفتيـ كعصيانيـ لرأيو
. كجعمكىا عمى أسنة الرماح: (ألـ تقكلكا عند رفعيـ المصاحؼ)
. مف جية عمرك بف العاص: (حيمة)
. غالو إذا ختمو: (كغيمة)

 __________
. قالكا(: ب)في  (1)
 .كال يكتـ ما يعممو(: ب)في  (2)
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. منيـ بإظيار ذلؾ، كغرضيـ خبلفو: (كمكران )
ىي أف ترم صاحبؾ شيئان كغرضؾ خبلفو، كالمكر كالخديعة متقارباف، كـ : كالمخادعة: (كخديعة)

. قمتـ مع ىذا
. أم ىؤالء إخكاننا في الديف: (إخكاننا)
. أم كالذيف نجتمع نحف كىـ عمى دعكة اإلسبلـ، كاالنحياز إلى كممة التكحيد: (كأىؿ دعكتنا)
. طمبكا منا اإلقالة كالرجكع عف بلييـ كعنادىـ(: (1)استقالكا)
. استركحت إلى كذا، إذا كنت مائبلن إليو: (كاستركحكا إلى كتاب اهلل)
. ما بذلكه مف جية أنفسيـ: (فالرأم القبكؿ منيـ)
. ما ىـ عميو مف الضنؾ بالقتاؿ كالمحاربة، فيذا كمو حكاية منو لكبلميـ: (كالتنفيس عنيـ؟)



 

 

. أم ما فعمكه مف ذلؾ: (ىذا أمر: فقمت لكـ)
. ألىمو (2)لما فيو مف اإلظيار النقيادىـ لمحؽ، كالتحكـ: (ظاىره إيماف)
. الشتمالو عمى المكر كالخديعة: (كباطنو عدكاف)
ما رحمة ليـ مف أجؿ ما بذلكه مف الرجكع إلى : (كأكلو رحمة) إما رحمة ليـ عف القتؿ بالسيؼ، كا 

. الحؽ
. في قتميـ لما تبيف حاؿ مكرىـ كخدعيـ في ذلؾ (3)عف إفبلت الفرصة بعد إسعافيا: (كآخره ندامة)
. في الحرب كقتاليـ: (فأقيمكا عمىشأنكـ)
. في جيادىـ، كقطع دابرىـ: (كالزمكا طريقتكـ)
جعؿ ىذا كناية عف إحداث الصبر عمى القتاؿ، كالتجمد لو، كقد : (كعضكا عمى الجياد بنكاجذكـ)

. قررنا تفسير الناجذ في كبلـ غيرىذا متقدـ
نما يككف لمبيائـ، يقاؿ: النعؽ ىك: (كال تمتفتكا إلى ناعؽ نعؽ) نعؽ بلنمو : الصكت الذم اليفيـ، كا 

. إذا صاح ليا
. بإجابتو لنعيقو، كمجانبتو لمحؽ، كانحيازه إلى الباطؿ (5)مجيبو عف الصكاب(: (4)إف أجيب ضؿ)

 __________
.. استقالكنا: كاستقالكا، كفي النيج(: أ)في  (1)
. كالتحكيـ(: ب)في  (2)
. المؤاتاة كالمساعدة: المساعفة (3)
. أضؿ: في النيج (4)
 .الصكت(: أ)في  (5)
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ف ترؾ ذؿ) . بترؾ اإلجابة لو، ألنو يككف إذ ذاؾ قميؿ العدد فبل يككف لنعيقو كقع بحاؿ(: (1)كا 
عمى الجياد، كقتاؿ أعداء الديف مف أىؿ الشرؾ [(: (2)صمى اهلل عميو كآلو]فمقد كٌنا مع رسكؿ اهلل)

. كسائر الكفار
ف القتؿ ليدكر بيف اآلباء، كاألبناء، كاإلخكاف، كالقرابات) أم أف الكاحد منَّا ربما اضطره القتاؿ : (كا 

. مبلقاة أخيو، أك عمو، أك خالو، أك غير ذلؾ مف سائر األقارب كاألرحاـ (3)إلى
. مما يصيبنا مف ذلؾ كمف غيره مف الشدائد(: نزداد عمى كؿ مصيبة كشدة (4)فبل)
. تصديقان باهلل كبرسكلو: (إال إيمانان )
خبلص العبادة لو دكف : (كمضيان عمى الحؽ) في الجياد عمى الديف، كعمى التكحيد هلل تعالى، كا 



 

 

. غيره
. ما قضاه اهلل تعالى، كقدَّره فينا مف القتؿ كغيره: (كتسميمان لؤلمر)
. ألمو كتعبو: (كصبران عمى مضض الجراح)

سؤاؿ؛ أم شيء يريد بيذا الكبلـ، كما كجو اتصالو بما قبمو، حتى أكرده عمى إكره؟ 
 __________

كقد كانت ىذه الفعمة كقد رأيتكـ أعطيتمكىا، كاهلل لئف أبيتيا ما كجبت عميَّ : بعده في النيج (1)
ف الكتاب لمعي، ما فارقني  فريضتيا، كال حممني اهلل ذنبيا، ككاهلل إف جئتيا إني لممحؽ الذم يتبع، كا 

. مذ صحبتو
. زيادة في النيج (2)
. إال(: أ)في  (3)
 .فما: في النيج (4)
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كجكابو؛ ىك أنو لما حكى فتنتيـ برفع المصاحؼ، كمخالفتيـ لرأيو في قتاليـ، كرحمتيـ ليـ عف القتؿ 
بطاالن لما زعمكه مف الرحمة، كيذكر أف الكاحد  عقَّب ذلؾ بذكر أحكاليـ مع الرسكؿ تعريضان بيـ، كا 

منيـ ىناؾ لمف ذكرناه، كيذكرصبرىـ عمى  (1)منيـ في زمف الرسكؿ كاف يقتؿ أباه كابنو، ال رحمة
ما ىـ فيو كأككر، فميس  (2)الجياد، كيؤسييـ بما كاف ممف ىك أفضؿ مف الصبر كالبمكل عمى أعظـ

. حالكـ اليـك مشبو بحاؿ مف سمؼ
نما سماىـ إخكة مع ككنيـ فسَّاقان بالبلي تكسعان : (كلكنَّا إنما أصبحنا نقاتؿ إخكاننا في اإلسبلـ) كا 

لىى كىميكدى }: كمجازان، كما سمَّى اهلل قـك صالح، كقـك شعيب إخكة لو، مع ككنيـ كفاران، كما قاؿ كىاً 
ا اًلحن ـٍ صى اىي ـٍ شيعىٍيبنا} [73:األعراؼ]{أىخى اىي لىى مىٍديىفى أىخى [. 85:األعراؼ]{كىاً 

. فالزيغ عف الديف، كاالعكجاج عف مسمؾ الحؽ: (عمى ما دخمكا فيو مف الزيغ كاالعكجاج)
. في أمر التحكيـ: (كالشبية)
. يريد خطأىـ فيو إنما كاف مف أجؿ التأكيؿ: (كالتأكيؿ)
ُـّ اهلل بيا شعكنا) ـٌ اهلل شعكو إذا أصمح أمره: أم ما تفرؽ منَّا، يقاؿ: (فإذا طمعنا في خصمة يم . ل
. أم يقرب بعضنا مف بعض باأللفة كالمحبة: (كنتدانى بيا)
ىدار الدماء (3)فنبقي عمييـ، كيبقكا عمينا،كأراد التصاكف: (إلى البقية) . عف القتؿ كا 
. في األمر الذم نتجاذبو، كيككف سببان لبلختبلؼ: (فيما بيننا)
. مف المحاربة كالقتؿ كسفؾ الدماء: (!رغبنا فييا كأمسكنا عمَّا سكاىا)



 

 

 __________
. كال رحمة(: ب)في  (1)
. عظـ(: أ)في  (2)
 .التصاكؿ عمى إىدار الدماء(: أ)في  (3)
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أنو في آخر األمر قد رضي بالتحكيـ دكف ما كاف منو في أكلو؛ كذلؾ ألنو لما كاف مف : كاعمـ
الفشؿ كاالختبلؼ، كالتنازع العظيـ، كالشجار الطكيؿ، فيما بيف العسكر عند رفع المصاحؼ مف أىؿ 

: الشاـ فعند ذلؾ لـ يخؿي الحاؿي مف أحد كجييف
إما ترؾ التحكيـ، كاإلصرار عمى المقاتمة، كاالنصراؼ مف غير تحكيـ، فيذا يعظـ ضرره في الديف 

. لما يبدك في ظاىره مف مخالفة كتاب اهلل كىـ يدعكف إليو
ما التحكيـ كىكأىكف ضرران لما يرجى فيو مف عكد األمر إلى الصبلح، فمف أجؿ ىذا رضي  كا 

أميرالمؤمنيف بالتحكيـ، ككبلمو ىا ىنا يشير إلى مصمحتو كصكابو، لما أشار إليو مف ككنو المان 
لمشَّعىًث، كفيو تسكيف الدىماء كحقف الدماء، كتقرير لقكاعد األلفة كالمداناة كما صرَّح بو ىا ىنا، فمف 

(. 1)أجؿ ذلؾ رضي بو مف الكجو الذم ذكرنا
 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ قالو ألصحابو في كقت الحرب  (116)
: عمـ مف حالو، كتحقؽ مف أمره: (كأم امرئ منكـ أحسَّ مف نفسو)
فبلف رابط الجأش كربيط الجأش إذا كاف شجاعان شديدان قمبو، : قمب يقاؿ (2)شدة: (رباطة جأش)

جاش الكادم إذا زخر، ككأف الشجاع : جزعو كاضطرابو عند الفزع، كمنو قكليـ: كجيش القمب ىك
. بو (4)كيمنعو عف الفشؿ كاإلزعاج (3)يربط قمبو

: كىك الحرب، قاؿ حساف: (عند المقاء)
كنشكبييا فتتركنا ممككان 

 
كأسدان ال يينىٍيًنيينىا المقاءي 

 
. أىؿ دينو: (كرأل مف أحد مف إخكانو)
. جبنان كخكران : (فشبلن )
. أم يدفع عنو الشر(: عف أخيو (5)فميذبب)



 

 

. شجاعتو كقكتو: (بفضؿ نجدتو)
 __________

. ذكرناه(: ب)في  (1)
. بشدة(: ب)في  (2)
((. ب)ىامش في )ربط عمى قمبو كمنعو : يربط عمى قمبو، كفي نسخة(: ب)في  (3)
. كاالنزعاج: في نسخة أخرل (4)
 .فميذب: كشرح النيج(: ب)في  (5)

(3/768 )

 

مو اهلل بأف جعميا فيو، كفي الحديث: (الت ي فضّْؿ بيا عميو) إف اهلل يحب الشجاعة كلك عمى )): فضَّ
(. (قتؿ الحية

فكما كجب دفع الضرر عف نفسو عقبلن كشرعان، فيكذا يجب دفع الضرر عف : (كما يذبُّ عف نفسو)
سائر المسمميف شرعان عمى جية الكفاية كالسعة، كليجعؿ ذلؾ شكران لنعمة اهلل تعالى عميو كما فٌضمو 

. بما جعؿ فيو مف النجدة كالبسالة
. فكاف مستلنيان عنو، كلكف اهلل بمطؼ حكمتو عرَّضو لمتكميؼ بالذبّْ عنو: (فمك شاء اهلل لجعمو مكمو)
. مسرع في طمبو لؤلحياء في استبلب أركاحيـ: (إف المكت طالب حكيث)
. يذىب عنو ألجؿ إقامتو: (اليفكتو المقيـ)
. ألجؿ ىربو: (كال يعجزه اليارب)
: يشير إلى أمريف: (إف أكـر المكت القتؿ)

فإنما كاف كريمان لما رفع اهلل مف مراتب الشيداء، كعٌظـ مف حاليـ كأكرميـ بالقتؿ في سبيمو، : أما أكالن 
[. 69:الزمر]{كىًجيءى ًبالنًَّبيّْيفى كىالشُّيىدىاءً }: كخصيـ بمصاحبة األنبياء، حيث قاؿ تعالى

ألف األركاح طائشة  (1)فمما في القتؿ مف السيكلة كخفة الحاؿ في خركج النفس؛ كذلؾ: كأما كانيان 
. كالنفكس فشمة عند الحرب، فبليحس المقتكؿ بخركج نفسو كما يحسيا إذا كاف عمى فراشو

في غير طاعة ]كالذم نفس ابف أبي طالب بيده؛ أللؼ ضربة بالسيؼ أىكف مف ميتة عمى الفراش)
. لما في ذلؾ مف شد ة السرعة بإزىاؽ الركح كخركجيا[(: (2)اهلل

سؤاؿ؛ فإذا كاف خركج النفس بالقتؿ أسيؿ، فما باؿ ىذا الفضؿ لمشيداء، كالككاب عمى قدر المشقة 
بالتكميؼ؟ 

 __________



 

 

. في ذلؾ(: ب)في  (1)
 .زيادة في شرح النيج (2)

(3/769 )

 

كجكابو؛ ىك أف مف يمكت عمى فراشو، فإنو إنما يأتيو المكت كرىان كىك ال يريده، كىؤالء الشيداء قد 
تحققكا المكت عيانان، كـ اقتحمكا مكارده، كأسرعكا إليو إسراعان، يمشكف مشيان سجحان، كسعيان قد كطنكا 
نفكسيـ عميو، ككضعكا بيف أعينيـ مصارع جنكبيـ؛ فؤلجؿ ذلؾ عمت درجتيـ، كألمر ما ييسٌكد مف 

. يسكد
. استئناؼ خطاب ألصحابو في حضيـ عمى القتاؿ: (ككأني أنظر إليكـ)
إنما ىك صكت جمكدىا،  (1)الكشيش لؤلفاعي كالضباب كسائر الحرشات: (تكشكف كشيش الضبّْاب)

حيكاف يسكف الخبكت كحيث يككف إعكاز الماء كفقده، كأراد بذلؾ : كليس ذلؾ مف أفكاىيا، كالضب
. الجبف كالتأخر عف القتاؿ جزعان كفشبلن 

ما حقان قد أخذ لكـ فبل تنتصركف عمى : (التأخذكف حقان ) إما حقان هلل تعالى كىك إعزاز دينو، كا 
. استرجاعو

ما ظمـ أحد مف الضعفاء فبل تقدركف : (كال تمنعكف ضيمان ) إما ظمـ مف ظممكـ فبلتنتصركف منو، كا 
. عمى الدفع عنو

: كاك مع، كالطريؽ منصكب بالفعؿ األكؿ بكساطتيا، كما تقكؿ (2)الكاك ىا ىنا: (قد خمّْيتـ كالطريؽ)
(. 4)زيدان كرأيو أم مع رأيو، كأراد أنو ال حائؿ بينكـ كبيف سكككيا (3)خؿّْ 
. فالسبلمة حاصمة لمف أقاـ عمييا كلـ يتنكب عنيا: (فالنجاة لممقيـ)

 __________
. الحشرات(: ب)في  (1)
. الكاك ىنا(: ب)في  (2)
. زحؿ، كىك تحريؼ(: أ)في  (3)
 .سمككيا(: ب)في  (4)

(3/770 )

 



 

 

، (1)االنتظار كالمكث، أم كاليبلؾ لمف تأخر كمكث عف سكككيا: التمـك ىك: (كاليمكة لممتمّْـك)
إلى آخر كبلمو مع قصره كتقارب أطرافو، فجرل  (.....قد خٌميتـ كالطريؽ): كليفكرالناظر، في قكلو

أكجز فأعجز، كاستكلى مع ببلغتو كرشيؽ فصاحتو عمى معاني يقصر  (3)، كلقد(2)مجرل األمكاؿ
كالعد، كىذا النكع مف أنكاع البديع يسمى المباللة، كىك بمكغ  (4)عنيا الحد، كيذىب عنيا الحصر

اًلؽي كيؿّْ }: الشاعر أكالمتكمـ أقصى المراد، كغاية اإلمكاف في كبلمو، كنظيره مف القرآف قكلو تعالى خى
ًكيؿ مىى كيؿّْ شىٍيءو كى الى يىٍعزيبي عىٍنوي ًمٍكقىاؿي ذىرَّةو ًفي }: ، كقكلو تعالى[102:األنعاـ]{شىٍيءو فىاٍعبيديكهي كىىيكى عى

(: 5)، ككقكؿ عمرك بف األىتـ[3:سبأ]{السَّمىاكىاًت كىالى ًفي األىٍرضً 
كنكرـي جارنىا ما داـ فينا 

 
كنتبعيوي الكرامةى حيثي كانا 

 
فيـ مصالح الحرب : ، بقكلو(6)كـ عرَّ

البلبس لمدرع إذا كاف معو ما يتقي بو مف السياـ كالرماح، فيك أحؽ بالتقدـ (: الدارع (7)قدّْمكا)
. لمقتاؿ

 __________
. سمككيا(: ب)في  (1)
. االمتكاؿ(: أ)في  (2)
. فمقد(: ب)في  (3)
(. أ)الحصر، سقط مف : قكلو (4)
ىػ أبك ربعي، أحد السادات 57ىك عمرك بف سناف بف سمي التميمي المنقرم، المتكفى سنة  (5)

الشعراء الخطباء في الجاىمية كاإلسبلـ، مف أىؿ نجد، ككفد عمى النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ 
: فأسمـ، كلقي إكرامان كحفاكة، كلما تكمـ بيف يدم النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أعجبو كبلمو فقاؿ

: كىك صاحب البيت المشيكر ((إف مف البياف لسحران ))
لعمرم ما ضاقت ببلد بأىميا 

 
كلكف أخبلؽ الرجاؿ تضيؽ 

 
(. 5/78األعبلـ )
. كمف كبلـ لو عميو السبلـ في حث أصحابو عمى القتاؿ: في شرح النيج (6)
 .فقدمكا: في شرح النيج (7)
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كا الحاسر) لو كال درع، فيك أحؽ بالتأخرمف حيث كاف يقاتؿ، كال يصيبو  (1)الذم ال ملفر: (كأخرّْ
. شيء لكقاية الدارع لو عف ذلؾ

. إيقاع بعضيا عمى بعض: (2) [ىك]العض عمييا [ك]: (كعضُّكا عمى األضراس)
. نبا ينبك إذا كاف مرتفعان : (فإنو أنبى)
نما قاؿ ذلؾ؛ ألنو إذا اشتد الضرب بالسيؼ كاف أقرب إلى : (لمسيكؼ عف الياـ) عف الرؤكس، كا 

. ارتفاع السيكؼ عف اليامات، كيبل تعض عمييا كتمزميا
: فيو كجياف: (كالتككا في أطراؼ الرماح)

. قدكدكـ عمييا (3)فأراد انعطفكا فييا، كميَّمكا: أما أكالن 
. فمعمو أراد الطعف بيا مقببلن كمدبران : كأما كانيان 

المجيء كالذىاب، كأراد أنو أمضى لشباىا كأعظـ : الضمير لبللتكاء، كالمكر: (فإنو أٍمكر لؤلسنة)
. لدخكليا كمجاكزة نصاليا

. عف تطاكليا (4)احفظكىا: (كغضكا األبصار)
. كاإلزعاج (6)الشدة، عف أف يذىب بالفشؿٍ : ربط الجأش ىك(: أربط لمجأش (5)فإنيا)
. عف الفشؿ الذم يككف سببان لمفرار: (كأسكف لمقمكب)
. أذىبكىا عنكـ: (كأميتكا األصكات)
نما كاف األمر كما قاؿ ألف مع السككف تحصؿ المكيدة (: لمفشؿ (7)فإنو أصدد) الضمير لممكت، كا 

. في الحرب بفكر كتأمؿ، كمع ككرة األصكات يذىب أككر ذلؾ كيعظـ الخجؿ
العىمىـي، كلقد كاف لو عميو السبلـ رايات ككيرة في صفيف، مع كؿ أمير مف : الراية ىي: (كرايتكـ)

. أمرائو راية عمى انفراده
. مف جانب إلى جانب، فإنو أمارة لبلضطراب كقمة الكبات كمع ذلؾ يكشؾ االنكسار: (فبل تميمكىا)

 __________
(. 477ػ476مختار الصحاح ص. )زرد ينسج عمى قدر الرأس يمبس تحت القمنسكة: الًمٍلفىر (1)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (2)
. كأميمكا(: ب)في  (3)
. اخفضكىا: كذا في النسخ، كلعؿ الصكاب (4)
. فإنو: في النيج (5)



 

 

. الفشؿ(: أ)في  (6)
 .أطرد: في النيج (7)

(3/772 )

 

. تسممكىا كتذىبكا عنيا فتككف منفردة، فيطمع فيكـ العدك: (كال تخمكىا)
. الشجاعة المعركفيف بيا (1)ككيرم: (كال تجعمكىا إال بأيدم شجعانكـ)
ما كراء الرجؿ مف حريمو كمالو مما : كالذيف يمنعكف ذمارىـ، كالذمار(: منكـ (2)كالمانعيف لمذًّْمار)

. يحؽ عميو أف يحميو بنفسو، ليككف ذلؾ أقرب إلى استقامة األحكاؿ
أراد فإف الذيف مف عادتيـ االصطبار عند حصكؿ الشدائد، : (فإف الصابريف عمى نزكؿ الحقائؽ)

. ككقكعيا مف األمكر
. أم يككنكف حكليا(: (3)ىـ الذيف يحفيكف راياتيـ)
الجانباف مف عف يمينيا : (5)كنفو كاكتنفو إذا استكلىعميو، كالحفافاف(: (4)كيكتنفكف حفافييا)

. كشماليا
. أم كمف خمفيا كأماميا، ال يترككف منيا جانبان إال أحاطكا بو ككانكا فيو(: (6)ككراءىا كقداميا)
. كتككف متقدمة عمييـ: (ال يتأخركف عنيا)
. فيككف ذلؾ إسبلمان ليا إلى األعداء فيأخذكنيا: (فيسممكىا)
. كتككف متأخرة عنيـ: (كال يتقدمكف عمييا)
: فتككف منفردة عف المقاتمة كاألبطاؿ، فيطمع بيا العدك باألخذ كاال ستيبلء، كقكلو: (فيفردكىا)
. ما قمت فأقـك: منصكباف جكابان لمنفي قبمو كقكلؾ (فيسممكىا، كيفردكىا)
الكفؤ في الشجاعة، كأجزأ أم كفى، كىكخبر في معنى األمر، : الًقرف بالكسر ىك: (أجزأ امرؤ ًقٍرنىو)

. كأراد ليجزم كؿ أحد مف كاف كفكان لو في شجاعتو
المعاكنة في األمر، أم كليكاًس أحدكـ أخاه بنفسو، كليعاكنو في : المكاساة: (كآسى أخاه بنفسو)

. القتاؿ
 __________

. ككير(: ب)في  (1)
. الذمار: في النيج (2)
. براياتيـ: في النيج (3)
. حفاكتيا(: أ)في  (4)



 

 

. كالحفاكاف، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (5)
 .كأماميا: في النيج (6)

(3/773 )

 

ككمت أمرم إلى فبلف إذا كنت معتمدان عميو، أراد كليكف مقاكمان لقرنو : (كلـ يكؿ قرنو إلى أخيو)
: (فيجتمع عميو قرنو كقرف أخيو)كشاغبلن لو، كال يعتمد عمى أخيو في دفع قرف نفسو كيضعؼ عنو، 

ألنو إذا لـ يفعؿ ذلؾ كضعؼ عف قتاؿ قرنو اجتمع عمى أخيو قرناف قرف نفسو كقرف أخيو، الذم 
. عجز عف مقاكمتو فيصير المحالة ملمكبان الجتماعيما عميو

ـٍ }: سؤاؿ؛ الكاجب في الجياد أف الكاحد يقاـك اكنيف مف الكفار كالفساؽ، كما قاؿ تعالى فىًإٍف يىكيٍف ًمٍنكي
اًبرىةه يىٍلًمبيكا ًمائىتىٍيفً  أجزأ امرؤ قرنو؟ : فكيؼ قاؿ [66:األنفاؿ]{ًمائىةه صى

نما ذكر المناصفة كالمكاساة في  (1)كجكابو؛ ليس غرضو بياف المقدار الكاجب فيمـز ما قمتو، كا 
. الحرب كالمعاكنة، كذلؾ إنما يحصؿ بما ذكره دكف غيره

جمع يميف كىي تستعمؿ في القسـ ككيران، كارتفاعيا عمى االبتداء، كخبره محذكؼ أم : (كايـ اهلل)
. قسمي

فراركـ منو كنككصكـ عمى  (2)أم مف قتؿ الدنيا بأيدم البلاة ألجؿ: (لئف فررتـ مف سيؼ العاجمة)
. أعقابكـ مف أجميـ
 __________

. ذكرنا(: ب)في  (1)
 (.أ)ألجؿ سقط مف : قكلو (2)

(3/774 )

 

نما جعؿ عقكبة اآلخرة بالسيؼ تكسعان كمقابمة لما كاف : (ال تسممكا مف سيؼ اآلخرة) عقكبة اآلخرة، كا 
ـٍ }:في الدنيا، كما قاؿ تعالى مىٍيكي مىٍيًو ًبًمٍكًؿ مىا اٍعتىدىل عى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي [ 194:البقرة]{فىمىًف اٍعتىدىل عى

فسمى الجزاء عدكانان لما كاف مقاببلن لو، كىك حسف ألنو يككف انتصافان، كالجزاء مف ال تسممكا ألنو 
المكطئة لمقسـ  (1)لئف فررتـ، ىي: جكاب الشرط، ككاف األفصح إكبات النكف؛ ألف البلـ في قكلو

لىًئٍف قيكًتميكا الى }: كالمميدة ألمره، كصارفة لمجكاب إليو، كما قاؿ تعالى ـٍ كى كا الى يىٍخريجيكفى مىعىيي لىًئٍف أيٍخًرجي
لُّفَّ األىٍدبىارى  ـٍ لىييكى كىي لىًئٍف نىصىري ـٍ كى كنىيي ىذه األشياء الكبلكة جعؿ  (2)فانظر إلى [12:الحشر]{يىٍنصيري



 

 

. الجكاب لمقسـ دكف الشرط، فيذا ىك األفصح كخبلفو جائز، كما قالو أمير المؤمنيف في كبلمو
. الناس كأفاضميـ كساداتيـ (3)أجكاد: (أنتـ لياميـ العرب)
. السناـ مف كؿ شيء أعبله كأرفعو: (كالسناـ األعظـ)
: كجد فبلف عمى صاحبو في قمبو مكجدة ككجدانان، إذا غضب عميو قاؿ: (إف في الفرار مكجدة اهلل)

ًكبلنا ردَّ صاحبىوي ًبلىٍيظو 
 

نىؽو ككجدافو شىًدٍيدً  ( 4)عمى حى
 __________

. فيي(: أ)في  (1)
. في(: ب)في  (2)
. أجكد(: أ)في  (3)
 كنسبو لصخر اللٌي، كركايتو 3/880شديدة، كىك تحريؼ، كالبيت في لساف العرب (: ب)في  (4)

: فيو
كبلنا رد صاحبو ببأس 

 
 كتأنيب ككجداف شديد

(3/775 )

 

كأراد ىا ىنا غضب اهلل تعالى كسخطو الشديداف، كفي الحديث أنيعميو السبلـ كاف يقكؿ إذا تأخرعنو 
(. 2(()قمبو مىٍكًجدة عمينا، قكمكا بنا إليو (1)فبلف يىًجدي في )): بعض أصحابو

. لصاحبو في الدنيا بالعار كفي اآلخرة بالنار: (كالذؿ البلـز)
. المعايب: السُّبة كالعيب، كالمعاير: عميو كعمى عقبو، كالعار: (كالعار الباقي)
ف الفار للير مزيد في عمره) . كقد حضر أجمو ال ينفعو فراره (3)يريد أف اآلجاؿ مقدرة، فمف يفرُّ : (كا 
. اهلل لو كقضاه عميو (4)كال ممنكع مف يكمو الذم قدره: (كال محجكز بينو كبيف يكمو)
. سمى جياد ىؤالء البلاة ركاحان إلى اهلل تعالى أم إلى جنتو كرضكانو: (مىف رائحي إلى اهلل)
: كجو التشبيو حاصؿ ألمريف: (؟!كالظمآف يرد الماء)

فممكاف ما يحصؿ مف انشراح الصدر، كالطمأنينة بالجياد، كيرد اليقيف كما يحصؿ لمف : أما أكالن 
. الماء عمى ظمأ كعطش (5)يشرب

فؤلجؿ ما يحصؿ لممجاىد مف الراحة بالفكز بالجنة، كما يحصؿ لشارب الماء عمى : كأما كانيان 



 

 

مف الراحة، كىذا مف التشبييات الرائقة، ككيؼ ما كاف التشبيو أغرب فالببلغة بو أتـ  (6)ظمأ
. كأعجب

: كمف بديع التشبيو قكلو
ةه تىمكري كأنَّيا  كالشمسي ميٍعًرضى

تٍرسه ييقٌمبيوي كميّّ رامحي 
 

: كقكؿ آخر
إذا ما الكريَّا في السماء كأنَّيا 

 
جماف كىىىى مف سمكو فتبددا 

 __________
(. ب)في سقط مف : قكلو (1)
ركاه العبلمة (( لعؿ فبلنان كجد عمينا في شيء أك رأل منا تقصيران اذىبكا بنا إليو: ))الحديث بمفظ (2)

. 45الشييد الحسيف بف ناصر الميبل في مطمح اآلماؿ ص 
. نفر(: ب)في  (3)
. قدر(: أ)في  (4)
. الشارب الماء(: ب)في  (5)
 .الظمأ(: ب)في  (6)
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الرماح، كأراد أف الجياد مكصؿ إلى : استعارة بديعة، كالعكالي ىي: (الجنة تحت أطراؼ العكالي)
الجنة تجب لمف جاىد بالرماح، : الجنة، كمؤدٍّ إلييا، فأدَّل ىذا المعنى بيذه العبارة الحسنة، فمك قاؿ

فقد عدؿ عف االستعارة، كعزؿ الببلغة عف سمطانيا، كعفى رسميا، كأزاؿ معظـ شأنيا، كقد جاء 
الجنة تحت ))ك (((الجنة تحت ظبلؿ السيكؼ)): مكؿ ىذا عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو حيث قاؿ

. يشير بو إلى ما ذكرناه مف االستعارة( (أقداـ األميات
بر بضـ الفاء كىي االسـ مف : أم يمتحف أىؿ األخبار، كاألخبار: (اليـك تيبمى األخبار) جمع خي

بىرى أم : ألخبرفَّ خبرؾ أم ألعممفَّ عممؾ، كيقاؿ أيضان : ، يقاؿ(1)االختبار ٍبري اٍلخى صدؽ اٍلخي
. الكبلـ الفعؿ (2)أصدؽ

الطاعة هلل تعالى كامتكاؿ (: المَّييَـّ، فإف ردكا الحؽ (3)[كاهلل ألنا أشكؽ إلى لقائيـ منيـ إلى ديارىـ])



 

 

. أمرم، كترؾ البلي عميَّ 
قيـ، كمنو فضَّ القرطاس، كافتضاض البكر ألنو تفرؽ عذرتيا، ككاف عميو : (فافضض جماعتيـ) فرّْ

السبلـ ككيران ما يبتيؿ إلى اهلل تعالى بالدعاء باالنتصاؼ منيـ، كالمجأ إليو في ىدايتيـ، كىكذا يفعؿ 
المحؽ كمف كاف عمى بصيرة مف أمره كىداية مف ربو، بخبلؼ حاؿ معاكية فإنو مصرّّ عمى بليو ال 

! كشتاف ما بيف الخؼ كذركة السناـ،! يخطر ببالو شيء مف ذلؾ، كىييات أيف الذىب عف الرغاـ
.! كممة المسمميف(4)كمريدان لجمع شأف ! كمتى رأينا معاكية مكاظبان عمى خصاؿ الديف،

 __________
. اإلخبار(: ب)في  (1)
. صدؽ(: ب)في  (2)
. ما بيف المعقكفيف زيادة في شرح النيج (3)
 .شتات(: ب)في  (4)
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كممتيـ  (2)فبل يجتمعكف عمى رأم يككف فيو جمع لشمميـ، أك تشتت(: كممتيـ (1)كشتت)
. الفشؿ بككرة التنازع (3)فيحصؿ

أيٍكلىًئؾى الًَّذيفى أيٍبًسميكا ًبمىا }: اإلسبلـ لميمكة، قاؿ تعالى: اإلبساؿ ىك: (كأبسميـ بخطاياىـ)
[. 70:األنعاـ]{كىسىبيكا

(: 4)قاؿ األحكص
ٍبسىالي بنيَّ بليًر جيرـو  كاً 

 
( 5)للكناهي كال ًبدىـو ميرىاؽ

 
. أم كأسمميـ لمنار بما اجترحكه مف الذنكب كالخطايا

ما عمَّا قد غمبكا عميو مف : (إنيـ لف يزكلكا عف مكاقفيـ) إما عف أماكنيـ في الحرب بليان كعنادان، كا 
. الببلد كتمكنكا فيو، بأمر مف األمكر التي يرجى إزالتيـ بيا

. إال بطعف متدارؾ يتبع بعضو بعضان، أك ذم دراؾ أم تتابع: (دكف طعف دراؾ)
، كيركل النسـ، (6)كىك ركح الحياة الجارم في الحمؽ، لسعة الطعنة كانفتاحيا: (يخرج منو النسيـ)

. جمع نسمة كىي النفس (7)كىك
. تدكيرالرأس: جمع ىامة كىي: (كضرب يفمؽ الياـ)



 

 

 __________
. كتشتت(: ب)ك( أ)كشتت، كما أكبتو، كفي : في نسخة أخرل كفي شرح النيج (1)
. أك تشتيت(: ب)في  (2)
. كيحصؿ، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (3)
ىك عكؼ بف األحكص بف جعفر العامرم مف بني كبلب بف عامر بف صعصعة، يكنى أبا  (4)

(. 5/94األعبلـ )يزيد، شاعر جاىمي 
 كنسبو لعكؼ بف األحكص 1/215كالبد مف مذاؽ كىك خطأ، كالبيت في لساف العرب (: أ)في  (5)

: بف جعفر كركايتو فيو
بسالي بني بلير جـر  كا 

 
بعكناه كال بدـ قراض 

 
ككاف حمؿ عف غني لبني فشير دـ ابني السجيفة : بدـ مراؽ، قاؿ الجكىرم: كفي الصحاح: قاؿ

. انتيى. ال نرضى بؾ فرىنيـ بنيو طمبان لمصمح: فقالكا
. كانتفاخيا(: ب)في  (6)
 .كىي(: ب)في  (7)
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. أم يسقطيا مف شدة كقعو(: (1)كيطيح السكاعد كاألقداـ)
القطعة مف الخيؿ، كحتى ىا ىنا متعمقة : المنسر بالنكف ىك: (حتى يرمكا بالمناسر تتبعيا المناسر)

بشيء محذكؼ، تقديره فبل يزاؿ فعمكـ بيـ ىذا الفعؿ مف الطعف كالضرب، حتى يرمكا بالمناسر 
. بالخيكؿ تتبعيا الخيكؿ

. جماعة الخيؿ: كىي: (كيرجمكا بالكتائب)
. قفاه إذا تبعو أم تتبعيا الجيكش: (تقفكىا الحبلئب)
. يمتد في ببلدىـ الجيش: (حتى ييجىرَّ بببلدىـ الخميس)
أم يتبعو جيش آخر، كحتى ىذه متعمقة بمحذكؼ تقديره أم اليزالكف يفعمكف بيـ : (يتمكه الخميس)

في ببلدىـ استصلاران،  (2)ىذه األفعاؿ مف الرمي بالمناسر، كالرجـ بالكتائب حتى تجر الجيكش
. كاستحقاران بيـ

المتقاببلت : الرمي بحكافر الخيؿ، كالنكاحر ىي: الدعؽ: (كحتى تىٍدعؽى الخيكؿ في نكاحر أرضيـ)



 

 

. أم تتقابؿ، كالنكاحر بالحاء الميممة (3)منازؿ بني فبلف تتناحر: مف األراضي، يقاؿ
العبللي، : المراعي، كبالشيف بكبلث مف أعبلىا: المسارب بالسيف الميممة(: مساربيـ (4)كبأعناف)

. كاألعناف جمع عنف كىك ما ظير منيا ككمو صالح ىاىنا، كسماعنا بالسيف الميممة
. التي يسرّْحكف إلييا أنعاميـ: (كمسارحيـ)
 
كحالو  (6)يذكرفيو أمرالتحكيـ (5[)عميو السبلـ]كمف كبلـ لو  (117)

كقد تكرر ذكره في كبلمو، كما ذاؾ إال ألجؿ ما كقع فيو مف الشبية عمى أىؿ العراؽ مف أصحابو، 
. كاتفؽ بسببو مف الخدع كالمكر مف أىؿ الشاـ

 __________
. كيطيح العظاـ كيندر السكاعد كاألقداـ: في شرح النيج (1)
. الجيش(: ب)في  (2)
. تناحر، كأكبتو مف تفسير الشريؼ الرضي بالنيج: في النسخ (3)
. كبأعياف(: ب)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
 .260-2/206عف أمر التحكيـ كحالو انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (6)
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أصحاب : خطاب لمف عاب عميو التحكيـ، كأشد الناس غمكان فيو أقكاـ يقاؿ ليـ: (إنَّا لـ ن حكّْـ الرجاؿ)
إنَّا لـ نحكّْـ ): قد كفرت ككفرنا، كفارقكه مف أجؿ ذلؾ، فقاؿ معتذران : البرانس، حتى قاؿ بعضيـ

. يشير إلى أف انخداع أبي مكسى األشعرم، كمكر عمرك بف العاص بو اليضرنا في الديف (الرجاؿ
نما حكَّمنا القرآف) . بيننا كبينكـ كتاب اهلل: حيث قالكا: (كا 
. الذم حكَّمناه نحف كىـ: (كىذا القرآف)
. حركؼ ككممات: (إنما ىك خط مسطكر بيف الدفتيف)
. فيعبّْرعف نفسو، كال يفتقر إلى غيره مف الخمؽ كما ينطؽ مف كاف فصيحان : (ال ينطؽ بمساف)
ماف) : مفسّْر كمعبّْر، كتىرجماف فيو للتاف فتح الفاء كضميا لبلتباع، قاؿ الراجز: (كالبد لو مف تىٍرجي

كىفَّ تمفظف بو ألفاظان 
 

ماف ليقّْيى األنباطا  كالتٍُّرجي
 



 

 

. ترجـ حديكو، إذا فسَّره بمساف آخر كىك عربي: كيقاؿ
نما ينطؽ عنو الرجاؿ) . العمماء بو، المظيركف ألحكامو: (كا 

نما ينطؽ عنو : )، كـ قاؿ بعد ذلؾ(لـ نحكّْـ الرجاؿ(1)إنَّا): سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ في أكؿ كبلمو كا 
كىذا تحكيـ الرجاؿ، فقد ناقض كبلمو؟  (الرجاؿ

نما حكمنا الرجاؿ الذيف  كجكابو؛ ىك أف غرضو أنَّا لـ نحكّْـ الرجاؿ الذم يحكمكف مف جية أنفسيـ، كا 
حكمكا بما أنزؿ اهلل في كتابو، فالحكـ في الحقيقة إنما ىك بكتاب اهلل خبل أنيـ نطقكا بو، كعمى ىذا 

. يرتفع التناقض مف كبلمو
: ىممكا: بحمؿ المصاحؼ عمى رءكس الرماح ييتفكف بتحكيـ القرآف، كيقكلكف: (كلما دعانا القـك)
كرد فيو عف اهلل تعالى فأجبناىـ  (3)بأف نجعمو حاكمان كنحتكـ لما(: بيننا القرآف (2)إلى أف يحكـ)

(. 4)إلى ما قالكا
 __________

نا(: أ)في  (1) . كا 
. نحكّْـ: في شرح النيج (2)
. بما(: ب)في  (3)
 .ما قالكه(: أ)في  (4)
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فيككف المـك عمينا بالتكلي عف حكـ اهلل، كنككف كمف نبذه : (كلـ نكف الفريؽ المتكلي عف كتاب اهلل)
(: 1)كراء ظيره كأعرض عف حكمو كأمره، كقد ندب اهلل إلى قبكلو كأكجبو بقكلو

. مما شجر بينكـ مف أمر الديف: [59:النساء]({فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو })
دُّكهي ًإلىى المًَّو كىالرَّسيكؿً }) يفصبلف أمره كيظيراف الحكـ فيو بما يككف فيو صبلح : [59:النساء]({فىري

رشاد لكـ . ألمركـ كا 
. ألف كمما كاف في الكتاب فيك حكـ اهلل عمينا كأمره فينا(: بكتابو (2)فردُّه إلى اهلل أف نحكـ)
ألف كمما كاف في السنة فيك حكـ الرسكؿ عمينا، كىك في الحقيقة : (كردُّه إلى الرسكؿ أف نأخذ بسنتو)

صادر عف أمر اهلل، ألنو عميو السبلـ ال ينطؽ عف اليكل، خبل أف اهلل تعالى عمـ أف المصمحة في 
األحكاـ الجارية عمينا، كالمشركعة في حقنا، بعضيا يككف متعمقو الكتاب، كبعضيا يككف متعمقو 

. السنة
ـى بالصدؽ في كتاب اهلل) ًك . كلـ يتجاكز عنو إلى غيره، كال غيّْرت أحكامو: (فإذا حي
. باتباعو كاقتفاء آكاره كالعمؿ بيا: (فنحف أحؽ الناس بو)



 

 

ـى بسنة رسكؿ اهلل ) ًك ف حي . كلـ يكف ىناؾ ليا مخالفة كال خديعة كال مكر(: (3)[صمى اهلل عميو كآلو]كا 
( 5)بالعمؿ بيا، كاالحتكاـ ألحكاميا، فإذا كاف األمر ىكذا فؤلم كجو نقمتـ(: (4)فنحف أكالىـ بيا)

أتيتو مف أمر  (6)عميَّ التحكيـ كالحاؿ ىذه، كمف تحقؽ كبلمي ىذا عذرني كصكَّب رأيي، مما
. التحكيـ، فقد بطؿ ما قمتمكه مف إنكاره مف أصمو

 __________
. إلخ{...فإف تنازعتـ}: كقد قاؿ اهلل سبحانو: في النيج (1)
. يحكـ(: ب)في  (2)
. زيادة في النيج (3)
. فنحف أحؽ الناس كأكالىـ بيا: في النيج (4)
. نقتـ، كىك تحريؼ(: أ)في  (5)
 فيما(: ب)في  (6)

(3/781 )

 

ـى :كأما قكلكـ) كذلؾ ألنيـ أنكركا عميو األجؿ، فقاؿ مبطبلن (: جعمتي بينكـ كبينيـ أجبلن؟ (1)ًل
: ىذه بقكلو (2)لشبيتيـ

. التحكيـ ليككف فييا تأني كتنفس (4)إلى جعؿ األجؿ في (3)اإلشارة: (فإنما فعمت ذلؾ)
. ما خفي عميو مف األمر: (ليتبيف الجاىؿ)
. ذلؾ (5)فيما يعممو مف مصمحة: (كيتكبت العالـ)
الصمح؛ : التي كقع الكؼ فييا عف القتاؿ منا كمنيـ، كاليدنة: (كلعؿ اهلل أف يصمح في ىذه اليدنة)

. ألنو انعقد الحديث عمى ذلؾ أعني ترؾ القتاؿ بيذه المدة المضركبة لمتحكيـ
بالفيء كالرجكع إلى الحؽ، كأرجك أف يجعؿ اهلل في ذلؾ بركة كما كاف مف األمر : (أمر ىذه األمة)

. في صمح الحديبية، فإنو لـ يكف أعظـ بركة عمى المسمميف منو لما كاف فيو مف النصر كالظفر
مخارج أنفسيا، كىك كناية عف ضيؽ النفس كاالنزعاج، أم كتككف في فسحة : (كال تؤخذ بأكظاميا)

. مف أمرىا
. فتزؿ عنو باإلعجاؿ: (فتعجؿ عف تبيف الحؽ)
تسابؽ الضبلؿ كالزلؿ عف الحؽ، كاالنقياد ألكؿ الضبلؿ إنما يككف سببو العجمة : (كتنقاد ألكؿ اللي)

كترؾ التأني في األمكر كميا، فميذ انقدحت المصمحة في ضرب األجؿ في التحكيـ، فقد بطؿ 
لى رفؽ ىذه  ماقمتمكه مف إنكار ذلؾ عميَّ كعيبو، فانظر إلى لطؼ ىذه المخاطبة مف جيتو ليـ، كا 

بطاؿ ما عرض مف الشبية ليـ . المبلطفة في مكالمتيـ، كؿ ذلؾ يفعمو تقريران لمحجة عمييـ كا 



 

 

. أعبلىـ عنده درجة، كأقربيـ منو منزلة: (إفَّ أفضؿ الناس عند اهلل)
 __________

ـى، كنص لعبارة في النيج: لك، كىك تحريؼ، كالصكاب(: أ)في  (1) لـ جعمت بينؾ : كأما قكلكـ: ًل
. كبينيـ أجبلن في التحكيـ

. لشبييـ(: أ)في  (2)
. إلخ...فإنما فعمت ذلؾ ألنيما(: ب)في  (3)
. األجؿ كالتحكيـ(: أ)في  (4)
 .مصالح: في نسخة أخرل (5)
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. يريده كييكاه: (مف كاف العمؿ بالحؽ أحب إليو)
ف نقصو) . في كؿ أحكالو كأدخؿ عميو نقصان : (كا 
. غمَّو غٌمان شديدان (: (1)ككربو)
. مف الباطؿ (2)أم ىك أحب إليو: (مف الباطؿ)
ف جر إليو فائدة) . ماؿ أكغيره (3)أكصميا إليو مف: (كا 
. زيادة ظاىرة: (كزاده)

سؤاؿ؛ ما كجو تعمؽ ىذا الكبلـ بما قبمو؟ 
كجكابو؛ ىك أنو لما ميَّد عذره إلييـ في أصؿ التحكيـ كفي ضرب المدة فيو، كأجاب عف شبيتيـ في 
ف تعمقت بو المكاره،  ذلؾ، كحسـ شلبيـ بما قالو، أراد أف يقررعندىـ مكقع الحؽ فإنو يجب اتباعو كا 
ف كاف فيو أعظـ المنافع، تحذيران ليـ عف مخالفتو، حيث اعتزلكا معسكره  ف الباطؿ يجب اجتنابو كا  كا 

(. 5)ليـ عمى كجكب اتباعو كامتكاؿ أكامره (4)كحكا
قامة الحجة  (6)مف أيف كقعت الحيرة لكـ في أمركـ، مع ظيكراألمر فيما قمتو: (!فأيف يتاه بكـ) كا 

(. 7)عميو
، فيذا تمييد عذره عند مف أنكر عميو ىذا التحكيـ (8)في مخالفتي كترؾ متابعتي: (!كمف أيف أتييتـ)

. مف أصحاب البرانس
. يخاطب أصحابو غير ىؤالء: (فاستعدكا)
. كحقارة أمرىـ (10)يشير إلى قمَّتيـ(: إلىقـك (9)المسير)
. فيـ عمي (11)قد لبس الشيطاف عمييـ أمرىـ، فبليدركف أم طريؽ يسمككف: (حيارىعف الحؽ)
. فيتبعكه: (اليبصركنو)



 

 

: أكزعتو بالشيء إذا أغريتو بو، قاؿ النابلة: (كمكزعيف بالجكر)
فياب ضمراف منو حيثي ييٍكًزعيو 

 __________
. ككركو: في النيج (1)
(. ب)إليو، سقط مف : قكلو (2)
. في(: ب)في  (3)
. كاحكا(: أ)في  (4)
. أمره(: ب)في  (5)
. قبمو(: ب)في  (6)
(. ب)عميو زيادة في : قكلو (7)
. مبايعتي(: ب)في  (8)
. لممسير: في نسخة أخرل كفي النيج (9)
. فتميـ كىك تحريؼ(: أ)في  (10)
 .يسمككنو(: ب)في  (11)
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الٌنًجد  (1)طعفي المعارؾ عند اٍلميٍحًجرً 
 

. بالجكر (2)كأراد أنيـ ملركف
. لككرة كلكعيـ بو، كغمبتو عمييـ(: (3)ال يعدلكف عنو)
جفا السرج : مرتفعة قمكبيـ عف إتقاف أحكامو، كحفظ عمكمو، أخذان لو مف قكليـ: (جفاة عف الكتاب)

. عمى ظيرالفرس إذا كاف مرتفعان عنو
. الذم يعدؿ عف الطريؽ، كأراد بذلؾ مخالفتيـ لمديف: جمع أنكب، كىك: (نيكيبه عف الطريؽ)
فبلف أخذ بالككيقة مف أمره : ما يمسؾ بو مف حبؿ أكغيره، كيقاؿ: الككيقة: (ما أنتـ بككيقة يعمؽ بيا)

. أم بالكقة، أم ما أنتـ أىؿ ألف يعتمد عميكـ، كال أف تككنكا متمسكان لمف يستمسؾ بكـ في أمكره
نما عدل االعتصاـ بإلى لما كاف : زافرة الرجؿ(: يعتصـ إلييا (4)كال زكافر) أنصاره كعشيرتو، كا 

ٍبًؿ المَّوً }: عمى معنى االلتجاء، كقياسو التعدية بالباء، كما قاؿ اهلل تعالى آؿ ]{كىاٍعتىًصميكا ًبحى
مىٍف يىٍعتىًصـٍ ًبالمَّوً } [103:عمراف كككيران ما يقع التعكيؿ عمى المعاني، قاؿ  [101:آؿ عمراف]{كى
: الشاعر



 

 

ني  ـي الكىٍرؽي ىىيَّجى إذا تلنَّى الحما
 

َـّ عمَّار  (5)كلك يعزيف عنيا أ
 

. فمما كاف ىيجني في معنى ذكَّرني نصب بو أـ عمار
 __________

كبيت النابلة في لساف العرب ((. ب)ىامش في )المحجب : المحجؿ، كفي نسخة(: أ)في  (1)
: جبؿ بببلد غطفاف، كالمحجر أيضان مكضع بو كقعة بيف دكس ككنانة، كالنجد: ، كالمحجر3/919

(. 475، 410كانظر القامكس المحيط صػ ). ما أشرؼ مف األرض
. يلركف(: ب)في  (2)
(. ب)بو، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في النيج (3)
. كال زكافر عز: في شرح النيج (4)
 . بدكف نسبة إلى قائمو3/853تعزيت، كالبيت في لساف العرب : في نسخة كلساف العرب (5)
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: حششت النار أحشيا حشان إذا أكقدتيا، كيقاؿ: اإليقاد، يقاؿ: الحش: (لبئس حيشاش نار الحرب أنتـ)
في قصة أبي  ((كيممّْو محش حرب لك كاف معو رجاؿ)): نعـ محش الكتيبة أنت، كفي الحديث

، كالبلـ في لبئس ىي المحققة لما بعدىا، كسماعنا فيو (1)بصير لما أسممو إلى قريش، كرده إلييـ
. بضـ الحاء، كأراد بئسما ما تسعَّر بو نيراف الحرب أنتـ، استعارة لجبنيـ كخكرىـ

: مف الشيء، كفيو للات ككيرة، قاؿ اهلل تعالى (2)اسـ مف أسماء األفعاؿ يفيد التسخر: (!أؼٍّ لكـ)
ًلمىا تىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المَّوً } ـٍ كى (: 4)مف ذلؾ، يقاؿ (3)مكضكع لمخبر أم أتسخر [67:األنبياء]{أيٌؼ لىكي

أؼٍّ بالفتح كالكسر كالضـ فيذه كبلث، كيمحقو التنكيف بالحركات الكبلث فيذه ست، كأفَّة كتيفَّة، كأفَّا 
. باأللؼ، كتيفَّا

. أم شدة عظيمة (6)لقيت منو برحان بارحان : أم شدة، كيقاؿ(: (5)لقد لقيت منكـ برحان )
مان ) (. 8)بمنزلة مف يككف نائمان فأكقظو عف نكمو(: أناديكـ (7)نيكَّ

 __________
انظر قصة أبي بصير كحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ الذم ذكره المؤلؼ ىنا في  (1)

، تحقيؽ مصطفى السقا، 324- 2/323، كالسيرة النبكية البف ىشاـ 9/227السنف الكبرل لمبييقي 
. ـ1955-ىػ 1375كآخريف، الطبعة الكانية 



 

 

. التضجر: كذا في النسختيف، كلعؿ الصكاب (2)
. أتضجر: كذا في النسختيف، كلعؿ الصكاب (3)
. فقاؿ(: أ)في  (4)
برحان، كما أكبتو كىك الصكاب، كالترح بالتاء : ترحان، كفي النيج كشرح النيج: في النسختيف (5)

. المعجمة مف أعمى ىك الحزف
. ترحان تارحان، كالصكاب كما أكبتو: في النسختيف (6)
. يكمان، ككذا في شرح النيج(: ب)في  (7)
 .نكمتو(: ب)في  (8)
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مان ) نيكَّ بمنزلة مف ال ليبَّ لو فأفيّْمو، كأراد أنو غير مقصّْر في عبلجيـ بالقرب كالبعد، (: أناجيكـ (1)كى
. كالسر كالجير، كالميؿ كالنيار

فتجيبكف النداء كترتاحكف عنده، كما يفعمو األحرار أىؿ األنفة (: عند النداء (2)فبل أحرار صدؽ)
(. 3)كالحمية

أم كاليككؽ بيـ عند الحرب، كمبلقاة األبطاؿ، كأراد بيذا الكبلـ (: (5!)عند المقاء (4)كال إخكاف كقة)
ما أىؿ الشاـ مف أصحاب معاكية، فكؿ كاحد مف ىذيف الفريقيف  إما أصحاب البرانس مف الخكارج، كا 

. قد كضع السيؼ فيو
: بقكلو (6)كـ التفت إلى تقريع الخكارج كتكبيخيـ عمى فعميـ

اعمـ أنيـ لما افتتنكا بسبب الحكـ كنكصكا عمى (: أني أخطأت كضممت (7)فإف أبيتـ إال أف تزعمكا)
أعقابيـ، أبمغ أمير المؤمنيف اإلعذار إلييـ كالطفيـ في الخطاب نياية المبلطفة، كأمر إلييـ ابف 
عباس بالنصيحة، كاالرعكاء عما ىـ فيو، ككالميـ مرة بعد مرة لئبل ييريؽ دماءىـ إالبعد اإلببلغ 

إني قد أخطأت الحؽ في التحكيـ، كضممت : فإف كرىتـ متابعتي كاالنقياد ألمرم، كقمتـ: فقاؿ ىا ىنا
. عف الطريؽ الكاضحة فجـر ذلؾ عمٌي كأنا المأخكذ بو

ـى تضممكف عامة أمة محمد صمى اهلل عميو كآلو بضبللي) كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ نىٍفسو ًإالَّ }: (فىًم
مىٍييىا [. 164:األنعاـ]{عى

 __________
. كيكمان (: ب)في  (1)
. صدؽ، زيادة في النيج (2)
. كما يفعمو األحرار كأىؿ األنفة كالحمية(: ب)في  (3)



 

 

. أنفة(: أ)في  (4)
. النَّجاء، كىك اإلفضاء بالسر كالتكمـ مع شخص بحيث ال يسمع اآلخر: في النيج كشرح النيج (5)

. 297انتيى مف شرح الشيخ محمد عبده ص
. كمف كبلـ لو عميو السبلـ لمخكارج أيضان : في النيج (6)
 .فإف أبيتـ اآلف تزعمكف(: أ)في  (7)
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[. 164:األنعاـ]{كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل}: (كتأخذكنيـ بخطئي)
. قد كفرت ككفرنا: حيث قالكا: (كتكفركنيـ بذنكبي)
. تعتر ضكف الناس بالسيؼ، كال تكفكف عف ذلؾ: (كسيكفكـ عمى عكاتقكـ)
أراد في ذم البراة كذم السقـ، كلكنو بالغ في كبلمو حتى جعمو نفس : (تضعكنيا في البراة كالسقـ)

. رجؿ لـك كرجؿ رضى، جريان عمى عادتيـ في أساليب الببلغة كفنكنيا: ذلؾ الشيء، كماقالكا
. حيث قتمكا األ طفاؿ فضبلنعف البالليف، كأباحكا دار اإلسبلـ: (كتخمطكف مف أذنب بمف لـ يذنب)
كو  (2)رجـ الزاني المحصف (1)[صمى اهلل عميو كآلو]كقد عممتـ أف رسكؿ اهلل ) كـ صمى عميو كـ كرَّ

، إنما يككف بداللة قائمة كحجة كاضحة، كأف مجرد الخطأ (4)أراد أف يعمميـ أف اإلكفار(: (3)أىمو
كما تكىمكه، فإف مف جممة جياالتيـ اعتقادىـ أف كؿ معصية كفر،  (5)لك قدَّرنا كقكعو اليككف إكفاران 

كفرية كالشرؾ باهلل كعبادة األككاف، كفسقية كالزنا، كمعاصي ال : عمى أكجو كبلكة (6)كالمعاصي
يعمـ حاليا في ككنيا كفران كال فسقان، ككؿ كاحد مف ىذه لو أحكاـ مخصكصة تخالؼ اآلخر، فيذا 
ماعزه رجمو رسكؿ اهلل لما زنى ككاف محصنان، كصمَّى عميو ككركو أىمو، كلك كاف كافران كما زعمتـ 

في سائر الكفار في ترؾ الصبلة، كعدـ الميراث، فكيؼ تزعمكف  (8)، كما فعؿ ذلؾ(7)لما كاف ذلؾ
. أف كؿ معصية تككف كفران 

 __________
. كمف النيج( ب)زيادة مف  (1)
(. أ)المحصف سقط مف : قكلو (2)
. كقتؿ القاتؿ ككرث ميراكو أىمو: بعده في النيج (3)
. الكفر(: ب)في  (4)
. كفران (: ب)في  (5)
. فالمعاصي(: ب)في  (6)
، كأنكار 2/200ىك ماعز بف مالؾ األسممي، انظر قصتو في أمالي اإلماـ أحمد بف عيسى  (7)



 

 

. 71-5/69التماـ 
 (.أ)ذلؾ، سقط مف : قكلو (8)
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(. 1)في قصة المجف لما نزلت آية السرقة: (كقطع يد السارؽ)
(. 2)لما نزلت آية الجمد: (كجمدالزاني غير المحصف)
(. 3)نصيبيما لما كانا مف جممة المجاىديف: (كـ قسـ عمييما مف الفيء)
. يريد أف التناكح كاف مشركعان بيف مرتكبي الكبائر، كبيف سائر المسمميف: (كنكحا المسممات)
. مف غير زيادة عمى ذلؾ(: بذنكبيـ (4)[صمى اهلل عميو كآلو]فأخذىـ رسكؿ اهلل )
. كىك إقامة ىذه الحدكد المشركعة عمييـ: (كأقاـ حؽ اهلل عمييـ)
كىكمالـ يكجؼ عميو بخيؿ كالركاب فيك فيء، كنصيبيـ : (كلـ يمنعيـ سيميـ مف فيء اإلسبلـ)

. حاصؿ فيو كما كاف ذلؾ للير ىـ مف المسمميف
 __________

كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما جزاء }: آية السرقة ىي قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى في سكرة المائدة (1)
كفي قصة المجف قاؿ اإلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف  {بما كسبا نكاالن مف اهلل كاهلل عزيز حكيـ

ككذلؾ ركم لنا عف رسكؿ الميصمى اهلل عميو :  ما لفظو2/248الحسيف عميو السبلـ في األحكاـ 
. انتيى. كآلو كسمـ أنو قطع في مجف كانت قيمتو عشرة دراىـ

، كالكشاؼ 5/104كانظر قصة المجف في أنكار التماـ في تتمة االعتصاـ . كالمجف ىك الدرع: قمت
1/595 .
الزانية كالزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما }: آية الجمد ىي قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى في سكرة النكر (2)

مائة جمدة كال تأخذكـ بيما رأفة في ديف اهلل إف كنتـ تؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر كليشيد عذابيما طائفة 
 {مف المؤمنيف

. المجاىدة(: ب)في  (3)
 .زيادة في النيج (4)
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إنيـ مشرككف، كال تجرم : كفار، كال يقاؿ: يعني أنو اليقاؿ ليـ: (كلـ يخرج أسماءىـ مف بيف أىمو)
عمييـ سائر األلقاب الدالة عمى الكفر، فيذه األمكر كميا دالة عمى بطبلف مقالتكـ، في أف مف 
ارتكب معصية مف ىذه المعاصي سكاء عمـ ككنيا فسقان أكلـ يعمـ أنو يككف كافران، ك يحكـ عميو 

. بأحكاـ الكفار، كتطمؽ عميو أسماؤىـ كما زعمكه
. أدخؿ الناس في الشر، كأعظميـ تمبسان بو(: الناس (1)كـ أنتـ شرار)
ماصرتـ (2)إما صرتـ مراميو التي يرمي بيا فيصيب ال يخطئ: (كمف رمى بو الشيطاف مراميو) ، كا 

أغراضو التي يسدد إلييا سيامو، كأراد المباللة في استحكاذ الشيطاف عمييـ، كاستيبلئو عمى أفئدتيـ 
. باإلغكاء

أم كأنتـ الذيف تاه بكـ، كضرب بقمكبكـ كؿ جية كلعب بيا كؿ ممعب في الحيرة : (كضرب بو تييو)
. كالزلؿ

. في أمرم كشأني: (كسييمؾ فيٌ )
، كمبلضّّ : ييمؾ فيؾ ياعمي اكناف)): فريقاف مف الناس، كفي الحديث: (صنفاف) محبّّ غاؿو

(. 3()(قاؿو 
 __________

. أشرار(: ب)في  (1)
. كال يخطىء(: ب)في  (2)
بسنده عف زاداف  (756) رقـ 2/240كأخرج ابف عساكر في ترجمة اإلماـ عمي مف تأريخ دمشؽ (3)

كلو فيو شكاىد تحت . (محب غالي، كمبلض قالي: ييمؾ فٌي رجبلف): قاؿ عمي رضي اهلل عنو: قاؿ
( 747) رقـ 2/283كانظر مناقب الحافظ محمد بف سميماف الككفي  (760)إلى  (755)األرقاـ 
 . كما بعدىا104كالركضة الندية صػ  (966) رقـ 471كص 
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الربكبية، كما حكي عف بعض اللبلة كما كاف ذلؾ  (1)أدَّاه إفراط محبتو إلى اعتقاده: (محبّّ مفرط)
(. 2)في حؽ عيسى بف مريـ

. مف اعتقاد اإلليية: (يذىب بو الحبُّ إلى غير الحؽ)
. أدَّاه إفراط بلضو إلى الكفرباهلل كنسبتو إليو: (كمبلض مفرط)
مكؿ ىؤالء فإنيـ أفرطكا في بلضي حتى نسبكني إلى الكفر باهلل : (يذىب بو البلض إلى غير الحؽ)

. جيبلن كضبلالن 
: كأعدؿ الناس في أمرم: (كخير الناس فٌي حاالن )



 

 

خير ىذه األمة النمط )): جماعة الناس الذيف أمرىـ كاحد، كفي الحديث: النمط: (النمط األكسط)
(. 3()(األكسط، يمحؽ بيـ التالي، كيرجع إلييـ اللالي

إعطائي ما أستحقو مف غير زيادة، فيككف ذلؾ  (4) [ىك]أم خذكا حكمو كككنكا عميو، ك: (فالزمكه)
. غمكان، كال نقصاف منو فيككف تقصيران في حقي

 __________
. اعتقاد(: ب)في  (1)
( 747) برقـ 2/234أخرج ابف عساكر في ترجمة اإلماـ عمي عميو السبلـ مف تأريخ دمشؽ  (2)

دعاني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ : بسنده عف ربيعة بف ناخذ عف عمي بف أبي طالب قاؿ
أبلضتو ييكد حتى بيتكا أمو، كأحبتو النصارل حتى أنزلكه بالمنزؿ : إف فيؾ مف عيسى مكبلن )): فقاؿ

 كعزاه إلى 104، كىك في الركضة الندية ص (754-748)كىك فيو أيضان برقـ ( (الذم ليس بو
، كاألمالي 8/119المحب الطبرم كالجامع الكبير لمسيكطي، كانظر شرح النيج البف أبي الحديد 

. 1/137الخميسية لممرشد باهلل 
 مف كبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، ككذلؾ 3/723أكرده ابف منظكر في لساف العرب  (3)

خير أصحابي النمط األكسط الذم يمحؽ )): ، كىك بمفظ5/119أكرد طرفان منو ابف األكير في النياية 
أخرجو الحافظ محمد بف سميماف الككفي في المناقب مف حديث ( (بيـ التالي كيرجع إلييـ اللالي

(. 966)ك (747) برقـ 471، 2/283لئلماـ عمي عميو السبلـ 
 (.ب)سقط مف  (4)
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ما أجمعت عميو األمة، كاتفقت عميو اآلراء مف : أراد العدد الككير، كىك: (كالزمكا السكاد األعظـ)
. جيتيـ، فإف ذلؾ يككف فيو السبلمة

. رحمتو كلطفو كاقع عمييـ باليداية كاإلعانة في أمرىـ كمو(: الجماعة (1)فإف يد اهلل عمى)
ياكـ كالفرقة) يا منصكب بفعؿ (2)تحذير ليـ عف التفرؽ في أمرالديف كافتراؽ الكممة فيو: (كا  ، كا 

. مضمر، كالفرقة عطؼ عميو، كتقديره احذركا نفكسكـ كاحذركا الفرقة
عميو  (3)الخارج عف أمرىـ كرأييـ بعد اتفاقيـ عميو، يستكلي: (فإف الشاذ مف الناس لمشيطاف)

. الشيطاف كيككف مف حزبو
. يستكلي عمييا باألكؿ النفرادىا: (كما أف الشاذة مف اللنـ لمذئب)
. حرؼ لمتنبيو: (أال)
العبلمة، كأراد شعارىؤالء الخكارج الذيف اعتقدكا : بكسر الفاء ىك: (مف دعا إلى ىذا الشعار)



 

 

. الدار كحؿ قتؿ الخمؽ (4)إباحة
. فذلؾ يككف حٌده كعقكبتو عمى ما فعمو: (فاقتمكه)
أبعد اهلل حشك تمؾ : يشير بذلؾ إلى نفسو، كما تقكؿ لمف تذمو: (كلك كاف تحت عمامت ي ىذه)

. الكياب
كّْـ الحكماف) نما حي . ال للرض مف األغراض: (كا 
. مف األحكاـ كالسنف(: ليحييا ما أحيا القرآف (5)إال)
. مف البدع كالضبلالت(: القرآف (6)كيميتا ما أماتو)
حياؤه االجتماع عميو) . منَّا كمف مخالفنا: (كا 
ماتتو االفتراؽ عنو) . فبل نأتيو كال يأتكه اتباعان ألمر اهلل كامتكاالن لحكمو: (كا 
. عمى ما قالكه كذىبكا إليو: (فإف جٌرنا القرآف إلييـ اتبعناىـ)

 __________
. مع: في النيج (1)
(. ب)فيو زيادة في : قكلو (2)
. مستكلي(: ب)في  (3)
(. أ)إباحة سقط مف : قكلو (4)
. إال، سقط مف النيج (5)
 .أمات: في النيج (6)
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ف جٌرىـ القرآف إلينا اتبعكنا) نماقدَّـ أمير المؤمنيف ذكر اتباعو ليـ  (1)إلى: (كا  ما قمناه كذىبنا إليو، كا 
عمى اتباعيـ لو جريان عمى عادتو في المبلطفة، كاستمراران عمى طريقتو في المناصفة، مع أف اتباعو 

(. 3)خبلئقو كأكطئ أكنافو (2)أحؽ، كتقديـ ذكره أكلى، كهلل درُّه ما أسمح
ال أب لؾ كال أبان : الداىية أيضان يقاؿ: الشر، كيقاؿ: البيجر بضـ الفاء ىك: (فمـ آت ال أبان لكـ بيجران )

. الراحـ لكـ كال مشفؽ لكـ كشفقة األب: لؾ كال أمر لؾ أيضان، كأراد ذميـ ىا ىنا كأنو قاؿ
. الخدع، أم لـ أخدعكـ عف أمر يككف لكـ فيو صبلح: الختؿ: (كال ختمتكـ عف أمركـ)
ـٍ مىا }: إما مخففان مف لبس األمر إذا خمطو، كمنو قكلو تعالى: (كال لبستو عميكـ) مىٍيًي لىمىبىٍسنىا عى كى

ما مشددان مباللة في ذلؾ، كمصدراألكؿ لبسان، كمصدر الكاني تمبيسان، كال فعمت  [9:األنعاـ]{يىٍمًبسيكفى  كا 
. اهلل تعالى عمي (4)أمران ينقمو

نما اجتمع رأم ممئكـ) : خياركـ كالرؤساء منكـ كأىؿ الرأم: (كا 



 

 

. مكسى (5)عمرك، كأبك: حكَّمناىما في أمرنا ىذا: (عمى اختيار رجميف)
كالمكاكيؽ  (7)، كأراد أنا أخذنا العيكد(6)أخذت عميو أال يخكنني: مف قكليـ: (أخذنا عمييما)

: كأمرناىما
. أحكامو، كيعدالف عنو (8)يجاكزاف: (أف ال يتعديا القرآف)
. أخذا في غير طريقو، كسمكا غير سبيمو: (فتاىا عنو)
. كراء ظيكرىما: (كتركا الحؽ)

 __________
. عمى(: ب)في  (1)
. ما أسجح(: ب)في  (2)
.. أكطئ أم أليف كأسيؿ، كأكنافو أم جكانبو (3)
. يمقت(: ب)في  (4)
. كأبا(: أ)في  (5)
. يخزيني(: أ)في  (6)
. العيد(: ب)في  (7)
 .يتجاكزاف(: ب)في  (8)
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نما كاف زيلان  (1)أم أف عدكليما عنو ما كاف عف: (كىما يبصرانو) تعمية كال لبس جرل عمييما، كا 
. عف الحؽ، كصٌدان عف السبيؿ عمدان كقصدان، ال عذر ليما فيو

. عدكليما عف الحؽ كانصرافيما عنو: (ككاف الجكر ىكاىما)
ـ كال مراقبة هلل تعالى، كال خكفان مف كعيده(: (2)فمضيا عميو) ، ككأنيما لـ يسمعا (3)مف غير تمكَّ

كفى }: قكلو تعالى ـي اٍلكىاًفري ـٍ ًبمىا أىنزىؿى المَّوي فىأيٍكلىًئؾى ىي ـٍ يىٍحكي مىٍف لى لى قكؿ الرسكؿ عميو  [44:المائدة]{كى كا 
فكيؼ حاؿ إماـ المسمميف، كأمير المؤمنيف، كمف يميو مف  ((ممعكف مف خاف مسممان أك غرَّه)): السبلـ

! أىؿ الحؽ
قد حكمناكما فبل تحكما إال بحكـ اهلل : أراد أٌنا قد قمنا ليما: (كقد سبؽ استكناؤنا عمييما في الحككمة)

. تعالى
. كىك اإلنصاؼ: (بالعدؿ)
. كالقصد إليو كاتباعو: (كالصمد لمحؽ)
جار عف الطريؽ إذا عدؿ عنيا، أم أف سكء الرأم كجكر الحكـ مف : (سكء رأييما، كجكر حكميما)



 

 

بما ذكرنا مف االستكناء، فبل حكـ ليما في ذلؾ كاليمتفت إلييما مع االستكناء،  (4)جيتيما مسبكقاف
مىٍف عىًمؿى }:شيء (5)فخدعيما بعد ذلؾ كمكرىما إنما ىك عمى أنفسيما ككبالو عمييما كاليمحقنا فيو

بُّؾى ًبظىبلَّـو ًلٍمعىًبيدً  مىا رى مىٍف أىسىاءى فىعىمىٍييىا كى ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن [. 46:فصمت]{صى
 
: قاؿ (6)كلما عكتب عمى التسكية في العطاء (118)

 __________
(. أ)عف، سقط مف : قكلو (1)
. عنو(: ب)في  (2)
. غيره(: ب)في  (3)
. مسبكقيف، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو ألنو خبر أف: في النسخ (4)
. منو(: ب)في  (5)
كمف كبلـ لو عميو السبلـ لما عكتب عمى التسكية في العطاء كتصييره الناس : في شرح النيج (6)

 .أسكة في العطاء مف غير تفضيؿ أكلي السابقات كالشرؼ
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يا أمير المؤمنيف، إف درجات الناس متفاضمة فبل : قالكا(: أف أطمب النصر بالجكر (1)أتأمركنن ي)
تساكم الناس في العطاء، كال تجعؿ مف كاالؾ كمف عاداؾ، كال مف نصرؾ بمنزلة مف خذلؾ، فقاؿ 
ليـ ذلؾ، كأراد أني ال أطمب النصر بالمفاضمة كما زعمتـ، فيككف ذلؾ حيفان مني عمى مف فاضمت 

. عميو، كظممان لو كعدكالن في الحؽ في التسكية
. مف كانت لي عميو كالية مف المسمميف كأىؿ الديانة: (!فيمف كليت عميو)
. ال أقربو كال أفعمو(: أطكر بو (2)كاهلل ما)
ما جمس القاضي أم مدة جمكسو،  (3)انتظرني: ما ىذه زمانية، مكميا في قكلؾ: (ما سمرسمير)

: فيو كجياف (سمرسمير): كقكلو
. فيريد بو السامر، كىك الذم يتحدث بالميؿ: أما أكالن 

. الميؿ كالنيار: فيريد بو الدىر أم الأفعمو الدىر كمو، كابنا سمير ىما: كأما كانيان 
َـّ نجـ في السماء نجمان ) . أم تقدـ، كمنو اإلماـ ألنو يتقدـ عمى غيره(: (4)!كما أ
ف إعطاء الماؿ في غير حقو) . الذم فرضو اهلل تعالى كقدَّره: (أال كا 
سراؼ) [ كقاؿ تعالى ][26:اإلسراء]{كىالى تيبىٌذٍر تىٍبًذيران }: كقد كرد النيي عنيما، كماقاؿ تعالى: (تبذير كا 
. ألنيما كبلىما إنفاؽ مف غيرقصد كزيادة عمى الحؽ [141:األنعاـ]{كىالى تيٍسًرفيكا}: (5)



 

 

ما يظير لو في ألسنة الناس : الضمير لئلعطاء، كالرفع في الدنيا ىك: (كىك يرفع صاحبو في الدنيا)
. مف المدح كالكناء

. أجره بذلؾ (6)لما فيو مف ارتكاب النيي فينقص: (كيضعو في اآلخرة)
. بتعظيميـ لو كتبجيميـ إياه(: الناس (7)كيكرمو عند)

 __________
. أتأمركٌني: في شرح النيج (1)
. ال: في النيج (2)
. انظرني(: ب)في  (3)
نما الماؿ ماؿ اهلل: بعده في النيج (4) . كلك كاف الماؿ لي لسكيت بينيـ فكيؼ كا 
(. ب)سقط مف  (5)
. فينتقص(: ب)في  (6)
 .في: في النيج (7)
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. ينقص أجره، كاليككف لو حؽ عنده: (كييينو عند اهلل)
. بإنفاقو في المعاصي، كاإلسراؼ فيو كالتبذير(: امرؤ مالو في غيرحقو (1)كلـ يضع)
. الفساد (2)مف أىؿ الفسكؽ، كأقراف السكء، كأخداف: (كعند غير أىمو)
ما بصرؼ شكرىـ إلى غيره: (إال حرمو اهلل شكرىـ) . إما بإلقاء العداكة في قمكبيـ لو فبليشكركنو، كا 
. أم ككانت محبتيـ مصركفة إلى غيره: (ككاف لليره كدُّىـ)
أصابتو نكبة مف نكبات الدىر كسقطة مف سقطاتو، فجعؿ زلؿ النعؿ : (فإف زلت بو النعؿ يكمان )

. كناية عف ذلؾ لما كاف زلؿ النعؿ يتمكه السقكط ال محالة
. بالمكاساة كجبراف حالو: (فاحتاج إلى معكنتيـ)
. المصادقة، لتأخره عف نصرتو: أم فيك شر صديؽ، كالمخادنة: (فشر خديف)
. الشح، أراد كأألـ صاحب: المـؤ: (كأألـ خميؿ)

سؤاؿ؛ كيؼ يتأتى ما ذكره أميرالمؤمنيف مف حرماف الشكر كصرؼ المكدة؟ 
كجكابو؛ ىك أنو إذا أنفقو للير اهلل ككاف إنفاقان في السرؼ كالمعصية، فربما سيؿ اهلل العداكة بينيـ 

، كككير ما يشاىد ما ذكره في (3)كخذليـ حتى حصمت البلضاء، فكاف سببان لبطبلف ذلؾ كانقطاعو
. أحكاؿ جمع مف الخمؽ يكجد ذلؾ في حقيـ

 



 

 

كمف كبلـ لو عميو السبلـ يخبر بو عف المبلحـ بالبصرة  (119)
عبارة عف مكاقع الحرب الشديدة، كليذا قاؿ حيي بف أخطب لما قتؿ : جمع ممحمة، كىي: المبلحـ

(. 4)ببلء كممحمة كتبت عمي بني إسرائيؿ: الرسكؿ بني قريظة عف آخرىـ
 __________

. كال يضع(: أ)في  (1)
. كأحداث(: ب)في  (2)
. كمف نسخة أخرل( ب)بانقطاعو، كما أكبتو مف (: أ)في  (3)
 . تحقيؽ مصطفى السقا كآخركف1955-ىػ 1375( 2ط) 2/241انظر سيرة ابف ىشاـ  (4)
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. ، ككاف مف أصحابو، كيضرب بو المكؿ في الحمـ(1)يخاطب األحنؼ بف قيس: (يا أحنؼ)
 __________

ىػ 72ىك األحنؼ بف قيس بف معاكية بف حصيف المرم السعدم المنقرم التميمي، المتكفى سنة  (1)
أدرؾ النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كلـ يره، كركم أف النبي صمى اهلل : سيد تميـ كحميميا، قيؿ

عميو كآلو كسمـ دعا لو، ركل عف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، كأبي ذر، كالعباس، كعمر، 
كعكماف، كطائفة، كعنو الحسف البصرم، كحميد بف ىبلؿ العبدم، كآخركف، شيد مع اإلماـ عمي 

ت  (38انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص )صفيف كـ عاتبو معاكية فيما بعد فأغمظ لو الجكاب  (ع)
(65.)) 
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: ، كحكي أنو كاف رجبلن مف قرية مف قرل الرم، يقاؿ ليا(1)الضمير لصاحب الزنج: (كأني بو)
كرزنيف ككاف يزعـ أنو مف أكالد أمير المؤمنيف، شخص إلى البحريف، كدعا قكمان إلى طاعتو فاتبعو 

قتؿ فييا جماعة، كـ انتقؿ إلى البادية،  (2)جماعة، ككقعت بسببو عصبية
 __________

فأما صاحب الزنج ىذا فإنو ظير :  ما لفظو127-8/126كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)
رجؿ زعـ أنو عمي بف محمد بف أحمد بفي عيسى : في فرات البصرة في سنة خمس كخمسيف كمائتيف

بف زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ فتبعو الزنج الذيف كانكا يكسحكف 



 

 

السباخ في البصرة، كأككر الناس يقدحكف في نسبو كخصكصان الطالبييف، كجميكر النسابيف اتفقكا 
عمى أنو مف عبد القيس، كأنو عمي بف محمد بف عبد الرحيـ، كأمو أسدية مف أسد بف خزيمة، جدىا 
محمد بف حكيـ األسدم، مف أىؿ الككفة، أحد الخارجيف مع زيد بف عمي بف الحسيف عميو السبلـ 

كرزنيف، : عمى ىشاـ بف عبد الممؾ، فمما قتؿ زيد، ىرب فمحؽ بالرم، كجاء إلى القرية التي يقاؿ ليا
فأقاـ بيا مدة، كبيذه القرية كلد عمي بف محمد صاحب الزنج كبيا منشؤه، ككاف أبك أبيو المسمى 

عبد الرحيـ رجبلن مف عبد القيس، كاف مكلده بالطالقاف، فقدـ العراؽ، كاشترل جارية سندية، فأكلدىا 
 (مركج الذىب)كقد ذكر المسعكدم في كتابو المسمى : 129-128محمدان أباه، إلى أف قاؿ في ص

أف أفعاؿ عمي بف محمد صاحب الزنج تدؿ عمى أنو لـ يكف طالبيان، كتصٌدؽ ما رمي بو مف دعكتو 
في النسب؛ ألف ظاىر حالو كاف ذىابو إلى مذىب األزارقة في قتؿ النساء كاألطفاؿ كالشيخ الفاني 

ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر، اهلل أكبر ال حكـ ): كالمريض، كقد ركم أنو خطب مرة فقاؿ في أكؿ خطبتو
. ككاف يرل الذنكب كميا شركان  (إال هلل

 .قضية(: ب)في  (2)
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إني أمرت أف أقصد البصرة فخرج إلييا مف حيث كاف : كادَّعى عمييـ النبكة، فقاؿ يكمان ألصحابو
كتبعو أقكاـ مف أىميا، ككاف أىؿ البصرة يشتركف الزنكج ككيران كيستعممكنيـ في حكائجيـ كزراعاتيـ، 
ككاف يدسُّ إلييـ مف يخدعيـ كيمنّْييـ األماني الكاذبة، حتى اجتمع إليو خمؽ عظيـ كبشر ككير مف 

أيدييـ فيما تيكاه أنفسيـ كتريده خكاطرىـ مف  (1)غمماف الزنج فكعدىـ أف يممّْكيـ األمكاؿ، كيبسط
أمكاؿ الناس، كحرميـ كحمؼ ليـ األيماف الملمظة، أف يفي ليـ بما كعد كأال يلدرىـ كال يخذليـ، 
َـّ لو اجتماع اللمماف دعا مكالييـ، فقاؿ  ككاف كؿ غبلـ يتصؿ بو فإنو يأخذ مكاله كيحبسو، فمما ت

إني أردت أف أضرب أعناقكـ إلساءتكـ إلى ىؤالء اللمماف، استضعفتمكىـ كحمَّمتمكىـ ما ال : ليـ
منَّا كىـ  (3)إف ىؤالء اللمماف آبقكف: ، كقد كممني أصحابي فيكـ فرأيت إطبلقكـ، فقالكا(2)يطيقكف

( 4)ييربكف منَّا كمنؾ فبل يبقكف عمينا كال عميؾ، فخذ منَّا ماالن كأطمقيـ عمينا فأمرغممانو كأحضركا
عصا، كـ بطح كؿ غبلـ مكاله كضربو خمسمائة ضربة، كحمفيـ بطبلؽ نسائيـ أال يعممكا أحدان 

. بمكضعو كال بعدد أصحابو كـ أطمقيـ
كـ جعؿ يجمع الناس حتى اجتمعكا إليو، مف كؿ صنؼ خمؽ عظيـ خاصة مف : (كقد سار بالجيش)

. الزنج
. يعمكىـ لخفة مشييـ عمى األرض: (الذم ال يككف لو غبار)
. أصكات عظيمة لصمكتيـ: (كال لجب)



 

 

 __________
. كيسمط(: ب)في  (1)
. ما يطيقكف(: أ)في  (2)
. ىرب: أبؽ العبد يأبؽ بكسر الباء كضٌميا أم (3)
 .كأحضركىـ(: ب)في  (4)

(3/798 )

 

حركتيا كحركة األسمحة أيضان، كفي : أراد أنو الخيؿ معيـ، كقعقعة المجـ ىك: (كال قعقعة ليجـ)
(. 1)فبلف ممف اليقعقع لو بالشناف: المكؿ

. أصكات الخيؿ إذا طمبت العمؼ، كعند الحرب أيضان : الحمحمة: (كال حمحمة خيؿ)
. يحفركنيا بشدة الكطئ منيـ: (يكيركف األرض بأقداميـ)
البصرة فأخربيا،  (2)في جدتيا كسرعة سيرىا، كـ إنو ساربعد ذلؾ لحرب: (كأنيا أقداـ النعاـ)

كاستكلى عمى الببلد، كبنى الحصكف كالقبلع، كنيب األمكاؿ، كسبى النسكاف كالذرارم، كابتمي الناس 
منو بأشد الببلء كأعظمو، كلو قصص طكيمة، كحاش هلل ككبل أف يككف مف ىذه حالو في الفسؽ 

الديف مف العترة الزكية، الذيف جعؿ اهلل فييـ النبكة، ككضع فييـ اإلمامة، كجعميـ أئمة  (3)كتسكيس
، كسادة ألىؿ التقكل، كـ امتد أمره إلى أياـ المعتمد بف المتككؿ فبعث أخاه أبا أحمد (4)لميدل

المكفؽ في جيش عظيـ إلى كاليتو، فجعؿ ينقض أطرافو كيأخذ قبلعو، كخرَّب ببلده كحرَّؽ دياره، 
كيعطي كؿ مف خالؼ عميو كخذلو األمكاؿ النفيسة حتى قتمو، ككاف ذلؾ في المحـر سنة سبعيف 

(. 5)كمائتيف مف اليجرة
. األزقة كالشكارع: السكؾ جمع سكة كىي: (كيؿ لسكككـ العامرة)
. المنقكشة: (كالدكرالمزخرفة)

 __________
. 973 كالقامكس المحيط ص 2/750أم ال يخدع كال يركع، انظر المعجـ الكسيط  (1)
. لحراب(: ب)في  (2)
. كتشكيش(: ب)في  (3)
. اليدل(: أ)في  (4)
 تجدىا فيو 214-8/126عف أخبار صاحب الزنج انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (5)

 .بالتفصيؿ



 

 

(3/799 )

 

فاتيا(: الفيمة (2)أجنحة كأجنحة النسكر، كخراطيـ كخراطيـ (1)الت ي بيا) كبركجيا في  (3)شبو شيرى
. الدقة كالطكؿ كالرشاقة بأجنحة النسكر عند طيرانيا، كخراطيـ الفيمة

. أم مف خرابيـ ليا كىدميـ ليذه الدكر، كتليير ىذه الزخارؼ: (مف أكلئؾ)
. فييـ (5)لضراكتيـ بالحرب كشجاعتيـ كككرة الشطارة(: (4)الذيف ال يندب قتيميـ)
. لقسكة قمكبيـ فبل يذكركف ليـ غائبان كيقدركنو كأنو لـ يكف: (كاليفقد غائبيـ)
. كبَّو عمى كجيو إذا صرعو فأكبَّ عمى كجيو: (أنا كابُّ الدنيا لكجييا)
مف الحقارة كاالنقطاع كالتنليص في لذاتيا، كالتلير في نعيميا، كقدره ليا إعراضو : (كقادرىا بقدرىا)

. عنيا فبل يمتفت إلييا بحاؿ
نما أضاؼ العيف : (!كناظرىا بعينيا) أم بالعيف التي يصمح النظربيا إليو مف اإلزدراء كالحقارة، كا 

كالقدر إلييا تنبييان عمى ماذكرنا؛ ألف ليا قدران تختص بو عنده كعينان ينظر بيا إلييا فميذا أضافيما 
(. 6)إلييا

( 7)أنا كابُّ الدنيا بما قبمو حتى أكرده عمى أكره، كليس بينيما مبلءمة: سؤاؿ؛ ما كجو اتصاؿ قكلو
كالتقارب؟ 

كجكابو مف كجييف؛ 
الدنيا، كتقمبيا بأىميا كأف ذلؾ  (8)فؤلنو لما ذكر صاحب الزنج كما حدث بسببو مف تلير: أما أكالن 

. كمو مف محنيا كبمكاىا، عقَّب ذكرمنزلة الدنيا عنده كقدرىا في حقو
 __________

. ليا: في النيج، كفي نسخة أخرل (1)
. كفي شرح النيج( ب)كخراطيـ، زيادة في : قكلو (2)
. شيٍرفة القصر كاحدة الشُّرىؼ كليرفة كغيرىؼ، كالشرؼ العمك كالمكاف العالي كجبؿ مشرؼ أم عاؿو  (3)
(. 335مختار الصحاح ص)
. قتميـ(: أ)في  (4)
. الذم أعيا أىمو خبكان : الخبث، كالشاطر: الشطارة (5)
. إضافتيما إلييما(: أ)في  (6)
. مبلزمة(: ب)في  (7)
 .تليير(: ب)في  (8)

(3/800 )



 

 

 

فيمكف أف يككف ىذا مف االستطرادات البديعة في كبلمو كىك أحسف، كىك أف يذكر كبلمان : كأما كانيان 
كالمداناة كىذا منو، كىك نكع مف أنكاع البديع قد نبينا  (1)عمى إكركبلـ ليس بيف األكؿ كاآلخر قرب

. عميو في مكاضع مف كبلمو
(: 3)قكؿ السمكأؿ (2)كمف بديع ما كرد في االستطرادات

كنحف أناسه ال نرل القتؿ سيبَّة 
 

إذا ما رأتو عامره كسمكؿي 
 

تقرّْب حبَّ المكتى آجالينا لنا 
 

كتىكرىو آجالييـ فتطكؿي 
 

: فالبيت الكاني كالدخيؿ عمى األكؿ، كأعجب منو قكؿ آخر
خميميى مف كعب أعينا أخاكما 

 
ـى ميًعٍيفي  عمى دىره إف الكري

 
كال تبخبل بخؿ ابف فىٍرعىة إنو 

 
مخافة أف تيرجىى يديو حزيفي 

 
. فذكر في األكؿ اإلعانة، كذكر في الكاني البخؿ، كليس بينيما تعمؽ كال مداناة

: كـ أردؼ ذلؾ بكصؼ حاؿ األتراؾ كأمرىـ
. جيؿ مف العجـ: الترؾ

. جماعة: (كأني أراىـ قكمان )
 __________

. دنا(: ب)في  (1)
. االستطراد(: ب)في  (2)
ىػ شاعر جاىمي حكيـ، .ؽ65ىك السمكأؿ بف غريض بف عادياء األزدم، المتكفى نحك سنة  (3)



 

 

: مف سكاف خيبر في شمالي المدينة، أشير شعره الميتو التي مطمعيا
إذا المرء لـ يدنس مف المـؤ عرضو 

 
فكؿ رداء يرتديو جميؿ 

 
 (.3/140انظر األعبلـ )كىي مف أجكد الشعر، كلو ديكاف شعر مطبكع صلير 

(3/801 )

 

افُّ الميٍطرقىة) ٌف كىك: (كأف كجكىيـ المىجى افُّ جمع ًمجى المجعكؿ بعضو عمى : الترس، كالمطرؽ: اٍلمىجى
بعض كالنعؿ المطرقة طباقان، شبَّو كجكىيـ بيا لسعتيا ككبرىا، كقد كرد ذلؾ في كبلـ الرسكؿ عميو 

(. 1)السبلـ
قة مكؿ سىعىفىة كسىعىؼ كىي: (يمبسكف السَّرؽى ) . كياب الحرير: جمع سىرى
. نكع مف أنكاع الحرير أيضان، كالديباج كالسرؽ فارسياف معرباف: كىك: (كالديباج)
اعتقبت الرجؿ إذا حبستو، كفرس : يحتبسكنيا لمرككب كالقتاؿ، مف قكليـ: (كيعتقبكف الخيؿ العتاؽ)

. عتيؽ إذا كاف ناعـ الخمؽ ككير السبؽ
. ، إذا اشتدَّ كككر(2)حر القتؿ كاستحر: (كيككف ىناؾ استحرارقتؿ)
. لككرة القتمى: (حتى يمشي المجركح عمى القتيؿ)
. الناجي مف القتؿ كاألسر: (كيككف المفمت)
ما : (أقؿ مف المأسكر) كؿ ذلؾ مباللة في شدة األمر كعظمو، ككؿ ما ذكره إما قد كاف بعده، كا 

. سيككف بعد ذلؾ، كلعمو يشير إلى الدجاؿ، كما قد مضىذكره في مكضع غير ىذا
أنما ذكره ىا ىنا مف أخبار صاحب الزنج، كـ حاؿ األتراؾ إنما ىك بإخبار الرسكؿ إياه بذلؾ، : كاعمـ

مف جيتو، كيدؿ عمى ذلؾ بأنو لما ذكرما ذكره مف ىذه األمكر قاؿ لو بعض  (3)كتعريفو بو
: فضحؾ عميو السبلـ كقاؿ لمرجؿ ككاف كمبيان ! لقد أعطيت يا أمير المؤمنيف عمـ الليب: أصحابو

 __________
ال تقـك الساعة حتى تقاتمكا قكمان صلار )): ، كالحديث بمفظ3/122انظر النياية البف األكير  (1)

 بسنده عف 2/264أخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية ( (األعيف كأف كجكىيـ المجاف المطرقة
إف مف أشراط الساعة أف )): أبي ىريرة، كىك فيو أيضاى بإسناده عف بحر بف تلمب مف حديث بمفظ

(. (تقاتمكا أقكامان كأف كجكىيـ المجاف المطرقة



 

 

. كاستحره(: أ)في  (2)
 .لو(: ب)في  (3)

(3/802 )

 

أراد أف عمـ الليب اليككف لو سبب سحر كال غيره مف سائر : (يا أخا كمب، ليس ىك بعمـ غيب)
. األسباب

نما ىك تىعىمُّـ مف ذم عمـ) بو مف جية أخبار السماء كىك  (2)تىعىمٍَّمتىوي ممف أىٍعمىـ (1)أم أني: (كا 
. رسكؿ اهلل

نما عمـ الليب) . العمـ الذم ال ينبلي ألحد أف يطمع عميو إال اهلل تعالى: (كا 
يىٍعمىـي مىا ًفي }: (4)اهلل تعالى بقكلو (3)عمـ الساعة، كما عده) يينىزّْؿي اٍللىٍيثى كى ـي السَّاعىًة كى ًإفَّ المَّوى ًعٍندىهي ًعٍم

ًميـه  مىا تىٍدًرم نىٍفسه ًبأىمّْ أىٍرضو تىميكتي ًإفَّ المَّوى عى مىا تىٍدًرم نىٍفسه مىاذىا تىٍكًسبي غىدنا كى اـً كى األىٍرحى
ًبي ره  . فييا كقدر (6)ما استقر فييا كما خمؽ (5)أم(: ، فيعمـ سبحانو ما في األرحاـ[34:لقماف]{خى

فذكر كأنكى مف صفات الخمقة، كقبيح (: أك بخيؿ (8)ذكر أكأنكى، كقبيح أكجميؿ، أك سخي (7)مف)
. كالخبليؽ (9)كجميؿ مف صفات الصكرة كالتركبة، كسخي كبخيؿ مف صفات الطبائع

(. 11)مف صفات األفعاؿ(: (10)كشقي كسعيد)
. مف الكفار كالفساؽ، كسائر أىؿ الضبلالت كالبدع كاألىكاء: (كمف يككف لمنار حطبان )
. األكلياء كالصالحكف كسائر األبرار (13)كىـ(: الجناف لمنبييف مرافقان  (12)كفي)

 __________
(. ب)إني، سقط مف : قكلو  (1)
. إلخ...ممف ىك أعمـ بو (: ب)في  (2)
. كما عدده: في النيج (3)
(. أ)بقكلو، سقط مف : قكلو (4)
(. ب)أم زيادة في : قكلو (5)
. كما ظيفٌ (: ب)في  (6)
. كفي شرح النيج( ب)مف زيادة في : قكلو (7)
. كسخي: في النيج (8)
. الطباع(: ب)في  (9)
. أك سعيد: في النيج (10)
. االمحاؿ، ىكذا، كىك غامض(: أ)في  (11)



 

 

. أك في(: ب)في  (12)
 .كىك، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (13)

(3/803 )

 

لما في ذلؾ مف المصمحة التي استأكراهلل تعالى (: إال اهلل (1)فيذا عمـ الليب الذم اليعممو أحد)
بعمميا مف عمـ اآلجاؿ كاألرزاؽ كغير ذلؾ، فإف في سترىا عف الخمؽ مصالح كأسرار، كحكمة 

. عظيمة قد أحاط اهلل بيا
. مف سائرالمعمكمات: (كما سكل ذلؾ)
. اللائب عٌنا عمميا (3)لما فيو مف المصمحة(: (2)[صمى اهلل عميو كآلو]فعمَّـ عممو اهلل نبيو )
. بأف ألقاه إلٌي كأخبرني بو: (فعممنيو)
. فبل أنساه: (كدعا لي بأف يعيو صدرم)
جانحة، كتضطـ أم تشتمؿ  (4)عظاـ الصدر، الكاحدة منيا: الجكانح ىي: (كتضطَّـ عميو جكانحي)

. عميو
أف ما ذكره عميو السبلـ مف عمـك الليكب، كما نجكّْز أف يككف ذلؾ مف جية الرسكؿ عميو : كاعمـ

السبلـ كما قاؿ، ككنَّا نجكّْز أف يككف ذلؾ كرامة لو مف اهلل تعالى أكرمو بيا، كعمـ أف لو في ذلؾ 
يجكز إظيار الكرامات عمى األكلياء كالصالحيف كما ىك : مصمحة استأكر بعمميا، خاصة إذا قمنا

مذىبنا، فأما سائر أصحابنا كأككرالمعتزلة فقد منعكا مف إظيار الكرامات، كقد قررنا ما نختاره في 
. الكتب العقمية

 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ في ذكر المكاييؿ كالمكازيف  (120)
 (كما تأممكف): مف ىذه البتداء اللاية، كالكاك في قكلو: (عباد اهلل، إنكـ كما تأممكف مف ىذه الدنيا)

مكصكلة، أم كالذم تأممكف، أك تككف كاك مع أم مع الذم  [ما]إما لمعطؼ عمى الضمير فتككف 
. ترجكنو مف عاجميا كعيشيا المنقطع

جمع ككم؛ كىك الضيؼ، أك يككف اشتقاقو مف ككل بالمكاف إذا أقاـ فيو، كأراد أنكـ فييا : (أككياء)
. مقيمكف إقامة حقيقة(5)بمنزلة الضيؼ ك
 __________

. كفي شرح النيج( ب)أحد، زيادة في : قكلو (1)
. زيادة في النيج (2)
. المصمحية(: أ)في  (3)



 

 

(. أ)منيا سقط مف : قكلو (4)
 .أك(: ب)في  (5)

(3/804 )

 

. لكـ آجاؿ مقدرة اليزاد عمييا كال ينقص منيا: (مؤجمكف)
ما مف دانو بمعنى جزاه، : (كمدينكف) ما مف دانو إذا أذلو كاستعبده، كا  إما مف أدانو إذا أقرضو، كا 

. ككميا صالحة ىا ىنا
أم يقتضى منكـ ما أسمفتمكه، كىذا يؤيد تفسير مدينكف مف دانو إذا أقرضو، كليذا أكرده : (مقتضكف)

. عمى أكره
. غيرمتطاكؿ: (أجؿ منقكص)
. مكتكب في الصحؼ عمى أيدم المبلئكة : (كعمؿ م حفكظ)
فيو كأتعب نفسو، أم ربما جد في ذلؾ كىك في  (1)دأب في عممو إذا أجد: (فرب دائب مضٌيع)

لعممو بالمعصية، أك ألنو لـ يقصد بو كجو اهلل تعالى، فميذا كاف بمنزلة  (2)الحقيقة مضيع إلبطالو
. مف ضيَّع العمؿ بؿ ىك أخسر صفقةمنو؛ لككنو قد أتعب نفسو كلـ ينفعو اهلل بعممو

السعي بالكد، أم أنو ربما كدح كخسرفي عممو؛ ألنو لما يأًت بو : الكدح(: كادح خاسر (3)كرب)
. مطابقان لرضكاف اهلل ككجيو

ذا كاف الحاؿ ما (: أصبحتـ في زمف ال يزداد الخير فيو إال إدباران  (4)كقد) يخاطب بو أصحابو، كا 
لـ يبؿ  (5)[صمى اهلل عميو]قالو في ذلؾ اليـك كالخير ككير، كالشريعة غضَّة طرية، كرسكؿ اهلل 

! قميصو، فكيؼ حالنا في ىذه األزماف، فإنَّا با هلل عائذكف
. بالفتف في األدياف كسائرالضبلالت(: إال إقباالن  (6)كال الشر فيو)
لما يككف ىناؾ مف اإلعراض عف اهلل كالرغبة في الدنيا، : (كالشيطاف في ىبلؾ الناس إال طمعان )

. يعظـ رجاؤه في االنقياد لو(7)كعند ذلؾ يحصؿ الطمع، ك
. عبارة عف الزماف الذم يقع فيو كبلـ المتكمـ، كجمعو آكنة كزماف كأزمنة: كقت، كاألكاف: (فيذا أكاف)

 __________
. أخذ(: ب)في  (1)
. إلبطانو(: ب)في  (2)
. رب، بلير كاك(: ب)في  (3)
. قد، بلير كاك(: ب)في  (4)
(. ب)زيادة في  (5)



 

 

. فيو، زيادة في النيج (6)
 .الكاك زيادة مف نسخة أخرل (7)

(3/805 )

 

، كىك (1)الضمير لمشيطاف، كأراد بالقكة المكر كالخديعة بالخمؽ كككرة اإلغكاء ليـ: (قكيت عدتة)
فييا مف  (2)استعارة لقكة األمر في ذلؾ، كالعائد محذكؼ تقديره فيو؛ ألف الجممة صفة ألكاف، فبل بد

(. 3)ضميره
. كاده يكيده كيدان كمكيدة إذا مكر بو كخدعو: (كعمَّت مكيدتو)
أم استمكنت كصارت ممكنة لمف يفترسيا، كأراد أنيـ ليسكا ممتنعيف منو متى : (كأمكنت فريستو)

غكائيـ، كمصداؽ ذلؾ كأمارتو ما أقكلو لؾ : شاء فرسيـ، فبمغ ىك اللاية في زلميـ كا 
. كفكرفي نفسؾ (4)أجؿ طرفؾ: (اضرب بطرفؾ)
. مف األماكف كالجيات: (حيث شئت)
. مف البتداء اللاية: (مف الناس)
يعاني فقره، كيعالج أمره، كحالو في ذلؾ باالحتياؿ عمى (: فقران  (6)إال فقيران مكابدان  (5)فيؿ تنظر)

. ، كالشبية لو فييا مطمع إال ارتكبيا(7)دىره كالدخكؿ في كؿ شبية، ال يدع بابان إال كلجو
أخرجو غناه إلى البطر كاألشر، كتعدم حدكد اهلل كارتكاب محرماتو، : (أك غنيان بدَّؿ نعمة اهلل كفران )

. بدؿ جزاء نعمة اهلل مف الشكر ليا كاالعتراؼ بحقيا؛ كفران باهلل كخركجان عف أمره كنييو
 __________

. بيـ(: ب)في  (1)
. كال(: ب)في  (2)
. ضمير(: ب)في  (3)
. نظرؾ(: ب)في  (4)
. تبصر: في نسخة أخرل كفي النيج (5)
. يكابد: في النيج (6)
 .كلج(: أ)في  (7)
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منع الحؽ الكاجب، كالبخيؿ مف فعؿ ذلؾ، كأراد أنو : البخؿ: (أكبخيبلن اتخذ البخؿ بحؽ اهلل كفران )
اهلل كمنع كاجباتو عف األداء، كجعمو كفران في مالو كزيادة فيو، كمانع الزكاة  (1)تكصَّؿ بالبخؿ لحؽ

ـٍ ًمٍف فىٍضًمًو بىًخميكا }: يسمى بخيبلن، كما كرد ذلؾ في شأف كعمبة بف حاطب، في قكلو تعالى فىمىمَّا آتىاىي
ـٍ ميٍعًرضيكفى  لَّكا كىىي تىكى فسماه اهلل بخيبلن لما منع حقو الكاجب عميو في مالو، كالقصة  [76:التكبة]{ًبًو كى

( 2)فيو معركفة
 __________

. بحؽ(: ب)في  (1)
: ركم أف كعمبة بف حاطب قاؿ:  فقاؿ2/278ذكرىا العبلمة الزمخشرم رحمو اهلل في الكشاؼ  (2)

يا كعمبة، قميؿ تؤدم شكره )): يا رسكؿ اهلل، ادع اهلل أف يرزقني ماالن، فقاؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ
كالذم بعكؾ بالحؽ لئف رزقني اهلل ماالن ألعطيف كؿ ذم حؽ : فراجعو كقاؿ( (خير مف ككير ال تطيقو

حقو، فدعا لو، فاتخذ غنمان فنمت كما ينمى الدكد حتى ضاقت بيا المدينة، فنزؿ كاديان كانقطع عف 
ككر مالو حتى ال يسعو كاد، : الجماعة كالجمعة، فسئؿ عنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ فقيؿ

فبعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ مصٌدقيف ألخذ الصدقات،  ((يا كيح كعمبة)): قاؿ
فاستقبميما الناس بصدقاتيـ، كمرا بكعمبة فسأاله الصدقة، كأقرآه كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو 

ارجعا حتى أرل : ما ىذه إال جزية، ما ىذه إال أخت الجزية، كقاؿ: كسمـ الذم فيو الفرائض، فقاؿ
. مرتيف ((يا كيح كعمبة)): رأيي، فمما رجعا قاؿ ليما رسكؿ الميصمى اهلل عميو كآلو كسمـ أف يكمماه

، }: فنزلت أم اآلية الكريمة اًلًحيفى لىنىكيكنىفَّ ًمفى الصَّ دَّقىفَّ كى ـٍ مىٍف عىاىىدى المَّوى لىًئٍف آتىانىا ًمٍف فىٍضًمًو لىنىصَّ ًمٍنيي كى
ـٍ ًإلىى يىٍكـً يىٍمقىٍكنىوي ًبمىا  ـٍ ًنفىاقنا ًفي قيميكًبًي ، فىأىٍعقىبىيي ـٍ ميٍعًرضيكفى لَّكا كىىي تىكى ـٍ ًمٍف فىٍضًمًو بىًخميكا ًبًو كى فىمىمَّا آتىاىي

ًبمىا كىانيكا يىٍكًذبيكفى  إف اهلل منعني أف أقبؿ : ))فجاءه كعمبة بالصدقة فقاؿ: قاؿ {أىٍخمىفيكا المَّوى مىا كىعىديكهي كى
 ((.ىذا عممؾ قد أمرتؾ فمـ تطعني: ))فجعؿ التراب عمى رأسو فقاؿ( (منؾ
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 .
. خارجان عف الحد عمى جية العتك كاالستكبار: (أك متمردان )
يشبو في بيٍعًدًه عف سماع المكاعظ كاالنتفاع بيا مف في أذنو (: المكاعظ كقران  (1)كأف بأذنو عف سمع)

. صمـ ككقؿ، فيك ال يعرّْج كالينفعو سماعيا
في الديف كأىؿ الصبلح منكـ الذيف اختاركا ألنفسيـ اآلجمة، كصمحت : (أيف خياركـ كصمحاؤكـ)

. أعماليـ كسرائرىـ
. كالنفاسة (2)أىؿ األحساب: (كأيف أحراركـ)



 

 

. الذيف جادكا بأنفسيـ كأمكاليـ ابتلاء كجو اهلل تعالى كتقربان إلى رضكانو: (كسمحاؤكـ)
: اآلخذيف بالحـز في أبكاب الكسب، كفي الحديث عف الرسكؿ: (كأيف المتكرعكف في مكاسبيـ)
ككاف مف (( منيا في طمب العدك (3)الجياد عشرة أجزاء، فتسعة منيا في طمب الحبلؿ، كجزء))

مف )): سمؼ يترككف أبكابان مف المكاسب المباحة كي اليقعكا في المحظكر مف ذلؾ، كفي الحديث
، كىذا نحك األمكاؿ الربكية، كالدخكؿ في الصناعات (4()(يرتع حكؿ الحمى يكشؾ أف يقع فيو

المكركىة، كتناكؿ األمكاؿ المشككؾ فييا، كغيرذلؾ مما يككف تركو تكرعان، كأخذه دخكؿ في الشبية 
. بيا (5)كتمبس

عف االعتقادات الردية كالخكاطر السيئة، كالمتنزىكف في مذاىبيـ أم : (كالمتنزىكف في مذاىبيـ)
. تصرفاتيـ في كؿ كجو مف ذلؾ

خرجكا، كأراد بذلؾ مف سمؼ مف قرف الصحابة فإنيـ كانكا عمى ىذه الصفة، كأبمغ : (أليس قدظعنكا)
. منيا في التحرز في األمكاؿ كالمكاسب، ككانكا يترككف سبعيف بابان مف الحبلؿ لئبل يقعكا في الحراـ

 __________
([. ب)ىامش في ]سماع، : في نسخة (1)
. اإلحساف(: ب)في  (2)
. كجزءان (: ب)في  (3)
، كالبييقي 3/511، كأخرج نحكه الترمذم في سننو 2/723أخرجو البخارم في صحيحو  (4)
. 1/260، كىك مف حديث ركاه في الكشاؼ 5/334
 .كتمبسان (: أ)في  (5)
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سميت الدنيا دنيا لدنكىا كقربيا باإلضافة إلىاآلخرة، كالدنية صفة لمدنيا إما : (عف ىذه الدنيا الدنية)
ما ميمكز بمعنى الدكف أم الخسيسة  غير ميمكز بمعنى القريبة، كأنو قاؿ عف ىذه القربى القريبة، كا 

. المحقرة
نما سميت عاجمة؛ ألنيا تعجمت لصاحبيا كقربت إليو، قاؿ اهلل تعالى: (كالعاجمة) مىٍف كىافى ييًريدي }:كا 

ٍمنىا لىوي ًفييىا مىا نىشىاءي  [. 18:اإلسراء]{اٍلعىاًجمىةى عىجَّ
ة) المكرّْىة إلى أىميا؛ ألنيا التزاؿ ترمييـ بنكائبيا كمصائبيا، كتينىلّْص عمييـ لذاتيـ !(: (1)المنلصّْ

. كتقطعيـ عف بمكغ أمنياتيـ، فيي منلصة ال محالة
كىبلَّ بىٍؿ تيًحبُّكفى اٍلعىاًجمىةى، }: ككصفيا بذلؾ، كاهلل تعالى يقكؿ (2)إنيا منلصة: سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ىا ىنا

كفى اآلًخرىةى  تىذىري ، كنراىا محبكبة في أعيف الخمؽ كليذا آكركىا عمى اآلخرة، فكيؼ [21-20:القيامة]{كى



 

 

؟ (3)إنيا منلصة: قاؿ
التمتنع أف تككف محبكبة مف كجو، مكركىة مف كجو آخر، فمحبتيا مف أجؿ تعجميا  (4)كجكابو؛ أنيا

ذا كاف  كنضارتيا كحسف زىرتيا، ككراىتيا مف أجؿ انقطاعيا، كما يعرض مف الفجائع كالتكديرات، كا 
. األمر كما قمناه حصمت المكافقة بيف كبلـ اهلل تعالى ككبلـ أمير المؤمنيف كما قررناه

مّْفتـ إال في حكالة) . الردمء مف كؿ شيء: في ناس حكالة مف الخمؽ، كىـ أردؤىـ، كالحكالة: (كىؿ خي
. أم الينطؽ أحد بذميـ كال يفكه بذلؾ كال يتكمـ بو: (ال تمتقي بذميـ الشفتاف)
أم أف أقدارىـ نازلة فميسكا أىبلن ألف تقع العناية بذميـ : (استصلاران لقدرىـ)

 __________
. المبلضة: كنسخة أخرل( ب)في  (1)
. مبلضة(: ب)في  (2)
. مبلضة(: ب)في  (3)
 .أنو(: ب)في  (4)
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مف  (ال تمتقي بذميـ الشفتاف): كتأففان كاستنكافان عف أف يذكركا بذكر، كقكلو: (كذىابان عف ذكرىـ)
قريحة عمى حده كمكالو، كقد  (1)[كال سمحت]فصيح الكبلـ كغريبو، الذم لـ ينسج أحد عمى منكالو، 

قاؿ بعض عمماء البياف، كأىؿ الفصاحة كالمساف، أنو قد كجد ألمير المؤمنيف كبلث كممات جرت 
: مجرل األمكاؿ ككجد معناىا حاصبلن في كتاب اهلل تعالى

ـٍ يىٍيتىديكا ًبًو }: كمكمو مف كتاب اهلل تعالى قكلو (مف جيؿ شيئان عابو): قكلو عميو السبلـ: األكلى ٍذ لى كىاً 
ـٍ ييًحيطيكا ًبًعٍمًموً }: ، كقكلو[11:األحقاؼ]{فىسىيىقيكليكفى ىىذىا ًإٍفؾه قىًديـه  [. 39:يكنس]{بىٍؿ كىذَّبيكا ًبمىا لى

لىتىٍعًرفىنَّييـٍ }: ، كقريب مف معناه قكلو تعالى(المرء مخبؤ تحت لسانو): قكلو عميو السبلـ: كالكانية ( 2)[كى
[. 30:محمد]{ًفي لىٍحًف اٍلقىٍكؿً 

ابلض بليضؾ ىكنان ما عسى أف يككف حبيبؾ يكمان ما، كاحبب حبيبؾ ): قكلو عميو السبلـ: الكالكة
بىٍيفى }: (3)كمكمو قكلو تعالى (ىكنان ما عسى أف يككف بليضؾ يكمان ما ـٍ كى عىسىى المَّوي أىٍف يىٍجعىؿى بىٍينىكي

دَّةن  ـٍ مىكى ٍيتيـٍ ًمٍنيي ، فانظر مابيف ىذه مف المعاني مف التقارب كالتداني، كـ غير [7:الممتحنة]{الًَّذيفى عىادى
ف تقاربت فبينيا كبيف ألفاظ القرآف في الرقة كالمطافة كالجزالة كالببلغة بكف ال  (4)خاؼ عميؾ أنيا كا 

. يخفى، كبيٍعده ال يتقارب كال يتدانى، كفضؿ القرآف عمييا كفضؿ القمر عمى سائر الككاكب
. مممكككف كنحف عبيد مربكبكف: (فإنَّا هلل)
نَّا إليو راجعكف) . باإلعادة بعد اإلفناء مف أجؿ المحاسبة عمى األعماؿ كالجزاء: (كا 



 

 

 __________
. كال شمخت، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: أ)كفي ( ب)سقط مف  (1)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (2)
. كمكمو في كتاب اهلل تعالى(: ب)في  (3)
 .أم بعد (4)
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. فشا في األرض كككر: (ظير الفساد)
. أم ال منكّْر لو بقمبو، مليّْر لو بيده: (فبل منكّْر مليّْر)
. عف فعمو يكٌؼ عنو: (كال زاجر)
ـٍ ًمفى األىٍنبىاًء مىا ًفيًو }: ذك ازدجار كانكفاؼ عف فعمو، قاؿ اهلل تعالى: (مزدجر) اءىىي لىقىٍد جى كى

[. 4:القمر]{ميٍزدىجىره 
. إشارة إلى ظيكر الفساد كعمـك المنكر: (أفبيذا)
. تزعمكف أف يككف ليـ الحصكؿ في الجنة حائزيف لمرحمة(: أف تجاكركا اهلل (1)تريدكف)
كًح اٍلقيديسً }: حضيرة القدس، كقكلو: ، كما يقاؿ(2)التطيير: التقديس: (في دار قدسو) ، [87:البقرة]{ري
. عف األقذار كالتنليصات (3)المطيرة، كأراد في دار الطيارة [21:المائدة]{األىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى }
األكلياء جمع كلي، كمعنى كلي اهلل أم اهلل أكلى بو، يريد كرامتو (: أعز أكليائو عنده (4)كتككنكا)

عانتو، كالعزة كابتو كنصرتو كا  . الكرامة أم تككنكف بيا أكـر أكليائو: كا 
: لمخبر أم بىعيد ذلؾ كفييا للات ككيرة، قاؿ اهلل تعالى (5)اسـ مف أسماء األفعاؿ مكضكع: (ىييات)
ىييات بالحركات الكبلث كبالتنكيف : أم بىعيد ذلؾ، فيقاؿ [36:المؤمنكف]{ىىٍييىاتى ىىٍييىاتى ًلمىا تيكعىديكفى }

يياف كغير ذلؾ يياؾ كا  . مع الحركات فيذه ست، كا 
المناصحة كغرضؾ غدره، كأراد أنو  (6)المكر، كىك أف تريو: الخدع: (ال يخدع اهلل عف جنتو)

اًدعيكفى المَّوى كىىيكى }: اليطمع فييا مف ليس عامبلن ليا فيككف ذلؾ خديعة هلل تعالى، كما قاؿ تعالى ييخى
اًدعيييـٍ  [. 142:النساء]{خى

. ىي الرضى أم أنيا ال تناؿ بشيء مف األشياء: المرضاة: (كال تناؿ مرضاتو)
 __________

. تركف(: ب)في  (1)
. التطير: التقدس(: ب)في  (2)
. كأراد في الطيارة(: أ)في  (3)



 

 

كتككنكف (: أ)في  (4)
. مكضع(: أ)في  (5)
 .تريد، كىك تحريؼ(: أ)في  (6)
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. التي تجب لو كالتي ىك أىؿ ليا دكف غيره ممف يككف مطاعان : (إال بطاعتو)
ألف أمرىـ بالمعركؼ بعد فعميـ لو، فإذا ترككه كاف ذلؾ : (لعف اهلل اآلمريف بالمعركؼ التاركيف لو)

ـٍ }: عكسان ألمره كقد ذميـ اهلل تعالى بقكلو تىنسىٍكفى أىنفيسىكي كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ كى كأراد  [44:البقرة]{أىتىٍأميري
. الييكد

ذا نيكا عنو : (كالناىيف عف المنكر العامميف بو) ألف نيييـ إنما يككف بعد تركو كالتناىي عنو، كا 
الطرد عف الرحمة كاإلبعاد عنيا، : في المبلمة كأبمغ في القبح، كالمعف ىك (1)كفعمكه كاف ذلؾ أدخؿ

، مستحؽ (2)كقد صار بالشرع ال يستحقو إال مف كاف فاسقان خارجان عف كالية اهلل تعالى إلى عدكانو
. لمعقاب مف اهلل تعالى

ف كاف : سؤاؿ؛ أليس قد قاؿ المتكممكف إنو ال يمتنع أف يجب األمر بالمعركؼ عمى الكاحد منَّا كا 
ف كاف فاعبلن لو، كفي كبلـ أمير المؤمنيف ما يأباه؟  تاركان لو، كيجب عميو النيي عف المنكر كا 

كجكابو؛ ىك أف ما قالو المتكممكف غيرممتنع؛ فإف كجكب األمربالمعركؼ مخالؼ لكجكب المعركؼ 
في نفسو، ككجكب النيي عف المنكر مخالؼ لكجكب االنتياء عنو، أال ترل أنو اليمتنع أف يجب 

ف كاف تاركانليا، كأف ف كاف فاعبلن لو،  (3)عميو أمر غيره بالصبلة كا  يجب عميو النيي عف القتؿ كا 
ىذا، كلكنو ذَـّ اآلمريف بالمعركؼ مع تركيـ لو، كذَـّ الناىيف عف  (4)كليس في كبلمو ما يدفع

. المنكر مع فعميـ لو، كليس ذلؾ دافعان لما قالو أىؿ الكبلـ لتلاير الكجييف
 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ ألبي ذر رحمة اهلل عميو لما أخرج إل ى الربذة  (121)

 __________
. داخبلن (: أ)في  (1)
. عداكتو(: ب)في  (2)
. كأنو(: ب)في  (3)
 .ما يرفع(: أ)في  (4)
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اعمـ أف مف جممة المطاعف التي طعف بيا عمى عكماف في خبلفتو، كىك طرده ألبي ذر رحمو اهلل 
يكائو لمحكـ بف العاص ( 1)تعالى إلى الربذة، ككانت لو قدـ سابقة في الديف، كمحبة مف الرسكؿ، كا 

. مكتو (2)كقد طرده رسكؿ اهلل قبؿ
فأما أبك ذر فقد ايٍعًتذىر لو في ذلؾ بأف خركجو إلييا كاف برضاه، كفي كبلـ أمير المؤمنيف ىا ىنا ما 

. يدؿ عمى خبلؼ ذلؾ
 __________

الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس األمكم، أبك مركاف، طريد رسكؿ اهلل صمى اهلل  (1)
عميو كآلو كسمـ، كالحكـ ىك عـ الخميفة عكماف بف عفاف، كاف مف مسممة الفتح كمف المؤلفة قمكبيـ، 
كتكفي في أياـ عكماف قبؿ قتمو بشيكر، كاختمؼ في السبب لنفي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ 

إنو كاف يتحيؿ كيستخفي كيتسمع ما يسره رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ إلى : لمحكـ، فقيؿ
. أكابر الصحابة في مشركي قريش كسائر الكفار كالمنافقيف، كيفشي ذلؾ عنو حتى ظير ذلؾ عنو

كاف يتجسس عمى رسكؿ الميصمى اهلل عميو كآلو كسمـ كىك عند نسائو كيسترؽ السمع، : كقيؿ
كيصلي إلى ما يجرم ىناؾ مما ال يجكز االطبلع عميو، كـ يحدّْث بو المنافقيف عمى طريؽ 

إف النبي صمى اهلل عميو : كاف يحكيو في بعض مشيو كبعض حركاتو، فقد قيؿ: االستيزاء، كقيؿ
كآلو كسمـ كاف إذا مشى يتكفأ، ككاف الحكـ بف أبي العاص يحكيو، ككاف شانئان لو مبلضان حاسدان، 

كذلؾ )): فالتفت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ يكمان فرآه يمشي خمفو يحكيو في مشيو فقاؿ لو
فكاف الحكـ مختمجان يرتعش مف يكمئذ، فذكر ذلؾ عبد الرحمف بف حساف بف كابت، ( (فمتكف يا حكـ

: فقاؿ لعبد الرحمف بف الحكـ ييجكه
إف المعيف أبكؾ فاـر عظامو 

ذ 
 

إف تـر تـر مخمجان مجنكنان 
 

يمشي خميص البطف مف عمىؿ التقى 
 

كيظؿ مف عمؿ الخبيث بطينا 
 
(. 150-6/149شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد )
 .قبيؿ(: أ)في  (2)
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( 1)كأما ردُّ الحكـ بف العاص فقد اعتذر عكماف عف ذلؾ، بأنو قد كاف استأذف في ردّْه مف رسكؿ اهلل
 __________

ذكر المؤلؼ عميو السبلـ بأف ما اعتذر بو الخميفة عكماف بف عفاف في إخراج الصحابي الجميؿ  (1)
كفي كبلـ أمير المؤمنيف ىاىنا : أبي ذر إلى الربذة بأنو كاف برضاه، فعٌقب المؤلؼ عمى ذلؾ بقكلو

كأما ما اعتذر بو عكماف في رده لطريد رسكؿ اهلل الحكـ بف أبي _… _ .ما يدؿ عمى خبلؼ ذلؾ
العاص، بأنو كاف قد استئذف فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، فقد ذكر ذلؾ قاضي القضاة 

أما دعكاه : عبد الجبار بف أحمد رحمو اهلل في الملني، كاعترضو الشريؼ المرتضى رحمو اهلل بقكلو
أف عكماف ادعى أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أذف في رد الحكـ فشيء لـ يسمع إال مف 
قاضي القضاة، كال يدرل مف أيف نقمو، كال في أم كتاب كجده، كالذم ركاه الناس كميـ خبلؼ ذلؾ، 

ركل الكاقدم مف طرؽ مختمفة كغيره أف الحكـ بف أبي العاص لما قدـ المدينة بعد الفتح أخرجو 
فجاءه عكماف فكممو  ((ال تساكني في بمد أبدان )): النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ إلى الطائؼ كقاؿ

فأبى، كـ كاف مف أبي بكر مكؿ ذلؾ، كـ كاف مف عمر مكؿ ذلؾ، فمما قاـ عكماف أدخمو كأكرمو 
ككصمو، فمشى في ذلؾ عمي كالزبير كطمحة كسعد، كعبد الرحمف بف عكؼ، كعمار بف ياسر حتى 

، كقد كاف النبي -يعنكف الحكـ كمف معو-إنؾ قد أدخمت ىؤالء القـك : دخمكا عمى عكماف، فقالكا لو
نَّا نذكرؾ اهلل كاإلسبلـ كمعادؾ، فإف لؾ معادان كمنقمبان، كقد أبت  صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أخرجيـ، كا 

إف : ذلؾ الكالة قبمؾ، كلـ يطمع أحد أف يكمميما فييـ، كىذا شيء نخاؼ اهلل فيو عميؾ، فقاؿ عكماف
قرابتيـ مني ما تعممكف، كقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ حيث كممتو أطمعني في أف 
نما أخرجيـ لكممة بملتو عف الحكـ، كلـ يضركـ مكانيـ شيئان، كفي الناس مف ىك شر  يأذف ليـ، كا 

كاهلل ليحممف : ىؿ تعمـ عمر يقكؿ: ال أجد شران منو كال منيـ، كـ قاؿ: منيـ، فقاؿ عمي عميو السبلـ
ما كاف منكـ أحد ليككف بينو : بني أبي ميعيط عمى رقاب الناس، كاهلل إف فعؿ ليقتمنيو، فقاؿ عكماف

كبينو مف القرابة ما بيني كبينو، كيناؿ مف المقدرة ما نمت إال قد كاف سيدخمو، كفي الناس مف ىك 
كاهلل لتأتينا بشر مف ىذا إف سممت، كسترل يا : فلضب عمي عميو السبلـ، كقاؿ: شر منو، قاؿ

 (الملني)كىذا كما ترل خبلؼ ما ادعاه صاحب _… _ .عكماف غبَّ ما تفعؿ، كـ خرجكا مف عنده
ألف الرجؿ لما احتفؿ ادعى أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كاف - أم قاضي القضاة-

كقد . أطمعو في رده، كـ صرح بأف رعايتو فيو القرابة ىي المكجبة لرده كمخالفة الرسكؿ عميو السبلـ
ركم مف طرؽ مختمفة أف عكماف لما كمـ أبا بكر كعمر في رد الحكـ أغمظا لو كزبراه، كقاؿ لو 

يخرجو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كتأمرني أف أدخمو، كاهلل لك أدخمتو ما آمف أف : عمر



 

 

-غيرِّ عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، كاهلل ألف أىشؽَّ باكنتيف كما تشؽ األيميمة : يقكؿ قائؿ
ياؾ يا ابف عفاف أف تعاكدني فيو بعد - أم خكص المقؿ أحب إليَّ مف أف أخالؼ لرسكؿ اهلل أمران، كا 

انتيى ما نقمتو مف اعتراض الشريؼ المرتضى رحمو اهلل عمى ذلؾ الطعف المشار إليو، كفيو . اليـك
المزيد مف التكضيح تركتو ميبلن إلى االختصار، كمف أراد التكسع فمينظر شرح النيج البف أبي الحديد 

3/29-33. 
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 .
. قبيمة مف كنانة: جندب بف جنادة اللفارم، كغفار: ىذه كنيتو، كاسمو: (يا أبا ذر)
. في ذات اهلل، كالتصمب في دينو (1)أم مف أجمو، ككاف شديد الشكيمة: (إنؾ غىضبت هلل)

، فمما كصؿ (2)كيحكى أف معاكية كتب إلى عكماف يشككه، فكتب إليو عكماف أف صر إلى الخدمة
: أم الببلد أحب إليؾ بعد الشاـ؟ فقاؿ: مف أخرجؾ إلى الشاـ؟ فاعتذر إليو، فقاؿ لو: إليو قاؿ لو

لـ يبؽ أصحاب النبي : ، فكاف ال يأخذه في اهلل لكمة الئـ، ككاف يقكؿ(3)صر إلييا: الربذة، فقاؿ لو
. عمى ما عيدتيـ

. بالفكز منو كالرضكاف مف جيتو: (فارجي مف غضبت لو)
. يشير بذلؾ إلى عكماف كأصحابو: (إف القـك)
. لما كاف يظير منو مف الخشكنة، كاللمظة في أحكالو ليـ: (خافكؾ عمىدنياىـ)
لما يظير لو في طرائقيـ مما ينكره كال يكاد يقبمو : (كخفتيـ عمى دينؾ)
مف الدنيا؛ ألنيـ ربما كانكا يخشكف تلييره في أمر الدكلة لما : (فاترؾ في أيدييـ ما خافكؾ عميو)

. يظير في نفسو مف الحيرة
 __________

(. 345مختار الصحاح ص. )فبلف شديد الشكيمة إذا كاف شديد النفس أنفان أبيِّا: يقاؿ (1)
. المدينة: كذا في النسختيف كلعؿ الصكاب (2)
اعمـ أف :  ما لفظو256-8/255، كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج 20/2/54الملني  (3)

الذم عميو أككر أرباب السيرة كعمماء األخبار كالنقؿ، أف عكماف نفى أبا ذر أكالن إلى الشاـ كـ 
استقدمو إلى المدينة لما شكا منو معاكية، كـ نفاه مف المدينة إلى الربذة لما عمؿ بالمدينة نظير ما 

كـ ذكر أصؿ الكاقعة كالسبب فييا كساؽ األخبار كالركايات الدالة عمى . انتيى. كاف يعمؿ بالشاـ
 .262-256إخراج أبي ذر رضي اهلل عنو بالكره منو، انظرىا فيو مف ص 
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مف أمر الديف؛ ألنو كاف إذا رأل ما اليعجبو مف طريقة أحد مف : (كاىرب منيـ بما خفتيـ عميو)
. الصحابة أنكر عميو ذلؾ، كاشتد إنكاره عميو، كأغمظ لو في أمره كنييو

أراد أف الذم منعتيـ منو ىك مف أمكرالديف، كالذم يجب اتباعو : (فما أحكجيـ إلى ما منعتيـ)
. كاليجكزليـ المخالفة لو

مف الدنيا؛ ألنيـ ما أرادكا إال إبعاده؛ ليتسؽ ليـ أمرىـ مف غير معارض كال : (!كأغناؾ عمَّا منعكؾ)
. ممانع

. الفائز بالككاب مف عند اهلل غدان يعني يـك القيامة(: مف الرابح غدان  (1)كستعمـ)
الحسد ال يككف في مؤمف، كأراد بالحسد ىا ىنا اللبطة ألنيا محمكدة، كالحسد : (كاألككر حسدان )

، أم أنو يككر مف يلبطو عمى ما حاز مف أمر الديف، كعمى عمك مرتبتو عند اهلل يـك القيامة  مذمـك
. بالديانة كالصحبة لمرسكؿ

ىذا (: لجعؿ اهلل لو منيما مخرجان [ (2)اهلل]كلك أف السماكات كاألرض كانتا رتقان عمى عبد؛ كـ اتقى )
بعينو حديث مرفكع إلى الرسكؿ عميو السبلـ استعممو في كبلمو ىا ىنا، كمصداؽ ىذا الحديث قكلو 

ا}:تعالى مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن السد، كىك مصدر مف رتؽ يرتؽ رتقان، : الرتؽ [2:الطبلؽ]{كى
. كليذا تركت تكنيتو لما كاف مصدران، كترؾ تأنيكو أيضان لذلؾ

أم ال تأنس إال بالحؽ فتعمؿ بو؛ ألف مف أنس بالشيء خالطو كلـ ينفر عنو : (ال يؤنسؾ إال الحؽ)
. طبعو

أم ال تستكحش إال منو فتترؾ العمؿ بو؛ ألف كؿ مف استكحش مف شيء : (كال يكحشؾ إال الباطؿ)
. نفر عنو كلـ يخالطو

. أخذت ما أعطكؾ منيا، كسيمت األمر عمييـ في أحكاؿ الديف(: دنياىـ (3)فمك قبمت)
بكؾ، كأدنكؾ منيـ: (ألحبكؾ) . أرادكؾ كقرَّ

 __________
. كسيعمـ(: ب)في  (1)
(. ب)زيادة في النيج كفي  (2)
 .أقبمت(: أ)في  (3)
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. أخذت عمى جية القرض، كالعـز عمى الرد مف غير خيانة: (كلك قرضت منيا شيئان )
(. 1)عمى إعطاء ما شئت مف ذلؾ: (ألمنكؾ)

نزلت في أىؿ الكتاب، : ، فقاؿ معاكية(2)اختمفت أنا كمعاكية في آية الكنز: كحكي عنو أنو قاؿ
أف اقدـ عميَّ فقدمت : نزلت فينا كفييـ، فكتب معاكية إلى عكماف في ذلؾ، فكتب إليَّ عكماف: فقمت
، فكاف (4)انزؿ حيث شئت، فنزلت الربذة: ، فانكاؿ الناس عميَّ كأنيـ لـ يعرفكني، فقاؿ(3)عميو

. في الديف كما ترل، فمف أجؿ ىذا نفرت طباعيـ عنو، فأكحشكه مف أجؿ ذلؾ (5)متصمبان 
 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ عتابان ألصحابو  (122)
. في طباعيا كطرائقيا كأحكاليا(: النفكس المختمفة (6)أييا)
. في خكاطرىا كأنظارىا كآرائيا: (كالقمكب المتشتتة)
. التي تشاىد األشياء كتعمميا كتميز بينيا: (الشاىدة أبدانيـ)
: لعدـ انتفاعيـ بيا، ككعييا لما ينفعيا مف المكاعظ كالحكـ، كقكلو(: (7)اللائبة عنيـ قمكبيـ)
. مف الطباؽ المحمكد في أنكاع البديع مف عمـك البياف، كىك ذكر الضديف جميعان  (الشاىدة كاللائبة)

 __________
(. ب)مف ذلؾ، سقط مف : قكلو (1)
كالذيف يكنزكف }: تعالى: كما أكبتو، كآية الكنز ىي قكلو( ب)الكفر، كىك تحريؼ، كفي (: أ)في  (2)

 {الذىب كالفضة كال ينفقكنيا في سبيؿ اهلل فبشرىـ بعذاب أليـ
(. ب)عميو، سقط مف : قكلو (3)
 عف قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد، كانظر الجكاب عمى ذلؾ 3/53شرح ابف أبي الحديد  (4)

. 20/2/55فيو، كانظر الملني 
. مصتمبان (: ب)في  (5)
. أيتيا: في نسخة ك في شرح النيج (6)
 .عقكليـ: في نسخة ك في شرح النيج (7)
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، فإف لـ : كمف جيد ماقيؿ في المطابقة ما قالو بعض البملاء رب شبعاف مف النعـ، غركاف مف الكـر
، لـ يحـر تقكل، كالمؤمف عمى خير مف ربو، كفبلح مف رشده، ترحّْب بو األرض، (1)يرزؽ غنى

. كتستبشر بو السماء، كلف يساء إليو في بطنيا، كقد أحسف عمى ظيرىا
شبعاف كغركاف، كذكر اإلساءة كاإلحساف، مف الطباؽ التي تحمد آكاره، كيعمك في فمؾ الببلغة : فقكلو



 

 

. مجده كفخاره
ظأرت الناقة أم عطفتيا : بظاء بنقطة مف أعبلىا، أعطفكـ عميو مف قكليـ: (أظأركـ عمى الحؽ)

عمى الصمح أم يعطفو، كركايتو بالطاء بنقطة  (3)الطعف يظأره: كلدىا، كفي المكؿ (2) [غير]عمى 
. مف أسفميا لحف ال كجو لو

بىعيدى عف فعمو: (كأنتـ تنفركف عنو) . تباعدكف عنو، مف نفر عف الشيء إذا كرىو، كى
صكت الذئب أيضان، ألف المعزل أشد ما : صكتو، كالكعكعة!(: مف كعكعة األسد (4)نفكر المعزل)

. سماعيا لصكتو (5)يككف نفارىا عند
اختفاء القمر ليمة أك ليمتيف في آخره، : أم بىعيدى ذلؾ، كالسرار ىك: (ىييات أف أطمع بكـ سرار العدؿ)

. كاستعاره ىا ىنا، أم أنو يبعد أني أظير بكـ ما خفي مف العدؿ
. أم لستـ أىبلن لذلؾ؛ بأف يككف الحؽ معكجان فأقيمو بكـ(: أقيـ اعكجاج الحؽ (6)أك)

اعكجاج الحؽ، كىك ال يككف معكجان؟ : سؤاؿ؛ الحؽ مستقيـ، فكيؼ قاؿ ىا ىنا
نما المقصكد ىك اتباع ما يخالؼ الحؽ  كجكابو؛ ىك أف األمر كما قمتو مف استحالة اعكجاج الحؽ، كا 

. مف الباطؿ، فميذا كاف الحؽ معكجان عمى معنى أنو لـ يتبع كترؾ بالباطؿ كاتباعو
 __________

. غكا(: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. يظأر بدكف الياء: ىكذا في النسخ، كفي أساس الببلغة كلساف العرب (3)
. المعز(: ب)في  (4)
. عف(: أ)في  (5)
 .كأقيـ(: ب)في  (6)
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أراد االستشياد بعمـ اهلل تعالى؛ ألنو أصدؽ ما يككف : (المَّييَـّ، إنؾ تعمـ أنو لـ يكف الذم كاف مٌنا)
كأكبتو، أم أنو لـ يقع ما كقع منَّا مف المحاربة، كطكؿ المشاجرة بيننا كبيف مخالفينا، كككرة القتمى، 

. كسائر األحداث التي حدكت
. رغبة في دكلة أك اكتساب كالية أكتقرير أيبَّية: (منافسة في سمطاف)
نما : (أكالتماس شيء مف فضكؿ الحطاـ) أك طمب شيء مف فضبلت الدنيا كلذاتيا كنعيميا الزائؿ، كا 

. سماىا حطامان؛ لزكاليا كنفادىا، أخذان مف الشيء الذاىب المنحطـ
جمع : ، كتستقرفي قراراتيا التي كضعتيا ليا، كالمعالـ(1)إلى نصابيا: (كلكف لنردَّ المعالـ مف دينؾ)



 

 

. معمـ، كىي قكاعد الديف المعمكمة، كأركانو المتحققة
ظيار المعركؼ، ككؼ : (كنظير اإلصبلح في ببلدؾ) قامة الكاجبات كميا، كا  بإحياء السنف، كا 

. المنكرات
عف األخذ كاالستبلب  (2)عف أف يككف أحد ظالمان لو، كيأمف في ًسربو: (فيأمف المظمـك مف عبادؾ)

. ممف يككف قاىران لو
ًبٍئرو ميعىطَّمىةو }: تعطَّؿ الشيء إذا خبل كفرغ، قاؿ اهلل تعالى: (كتقاـ المعطَّمة مف حدكدؾ) [ 45:الحج]{كى

تعطَّؿ : ليبلؾ أىميا كانقطاعيـ، كمعنى تعطيؿ الحدكد خمكىا عف أحكاميا الكاجبة عمييا، يقاؿ
. الرجؿ إذا كاف ال شلؿ لو

. إليؾ باإلنابة كالخشكع: (المَّييَـّ، إني أكؿ مف أناب)
. إلى الحؽ (3)داعيؾ: (كسمع)
. لـ يمبث عف اإلجابة كال تكقؼ عنيا: (كأجاب)

 __________
. نصاليا(: ب)في  (1)
(. 293مختار الصحاح ص. )فبلف آمف في سربو أم في نفسو: السّْرب، بالكسر النفس، يقاؿ (2)
 .أداعيؾ(: أ)في  (3)
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يشير بذلؾ إلى أنو عميو السبلـ (: بالصبلة(1)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]لـ يسبقن ي إال رسكؿ اهلل )
أكؿ مف اعترؼ بالكحدانية، كصدَّؽ بالرسكؿ؛ ألف الرسكؿ عميو السبلـ بعث يـك االكنيف، كأسمـ أمير 

، فميذا كاف أكؿ مف شرح اهلل صدره لميداية، لـ يشرؾ باهلل طرفة عيف، كال (2)المؤمنيف يـك الكبلكاء
و عبادتو للير اهلل . كجَّ

مستكليان عمى الفركج الحرائر كاإلماء، (: عمى الفركج (3)كقد عممتـ أنو ال ينبلي أف يككف الكالي)
. كالعيدىد كسائر أحكاميا

. في القتؿ بالحرب كالقصاص كالحدكد: (كالدماء)
يجاؼ: (كالملانـ) ما كاف مف غيرقتاؿ، كال : الخيؿ كالركاب، كالفيء كىك (4)كىك ما كاف بالقتاؿ، كا 

. إيجاؼ الخيؿ كال ركاب
. الشرعية كالقضاء كاآلداب، كالتعزيرات، كفصؿ الخصكمات: (كاألحكاـ)
قامة) القياـ بأمكرىـ كميا مف غزك الكفار، كتجييش الجيكش، كحفظ البيضة، فيذه (: المسمميف (5)كا 

: األمكر كميا ال يتكالىا



 

 

ألنو إذا كاف بخيبلن فبل تككف النيمة لو إال فييا؛ ألف أككر نيمة : (البخيؿ فتككف في أمكاليـ نيمتو)
نة باألمكاؿ كادخارىا . البخيؿ إنما ىك في الضّْ

. أم كال يتكالىا الجاىؿ: (كال الجاىؿ)
عف الطريؽ، كألنو ال يأتي جاىؿ بخير، كما أحكج اإلماـ إلى البصيرة النافذة، : (فيضميـ بجيمو)

. كالقدـ الراسخة في العمـك
. غميظ الطبع ككير الفظاظة: (كال الجافي)
. ألف مع الجفاء تحصؿ المقاطعة ال محالة، كتككف الكحشة كاالنزكاء: (فيقطعيـ بجفائو)
. كال مف تككف معو ىيبة الممكؾ: (كال الخايؼ لمدكؿ)
. كىـ الذيف يخاؼ مف جيتيـ السطكة: (فيتخذ قكمان )

 __________
. زيادة في النيج (1)
سبؽ تخريج حديث أف أمير المؤمنيف عميو السبلـ أكؿ مف أسمـ، كاليـك الذم أسمـ فيو كما ذكره  (2)

. المؤلؼ عميو السبلـ ىنا
. الكالي، زيادة في النيج (3)
لحاؽ(: ب)في  (4) . كا 
مامة: في شرح النيج (5)  .كا 
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. كىـ الذيف اليخاؼ مف جيتيـ نكاية، كفي ذلؾ حصكؿ الحيؼ كالميؿ مف جيتو: (دكف قـك)
. كىك الذم يأخذ الرشكة في الحكـ، سكاء كاف حاكمان بالحؽ أك بالباطؿ(: (1)كال المرتشي بالحكـ)
. يفسدىا كيبطميا؛ ألنو إذا كاف مرتشيان أذىب الحقكؽ كأبطميا(: (2)فيذىب بالحقكؽ)
غايتو التي ينتيي إلييا، كأراد أنو يككف منقطعان دكف اللاية : مقطع الشيء: (كيقؼ بيا دكف المقاطع)

. التي ىي لو، كمف كماؿ أمره
ما التارؾ لمعمؿ بيا مع  (3)إما الجاىؿ بيا؛ ألنو عطؿ نفسو عف: (كال المعطّْؿ لمسنة) العمـ بيا، كا 

. ككنو عالمان بيا، فكؿ ذلؾ يككف تعطيبلن 
ألنو إذا كاف جاىبلن بالسنة؛ فإنو يحمؿ األمة عمى البدع كالضبلالت؛ فيككف ذلؾ : (فييمؾ األمة)

. أمر الديف؛ بإتياف البدع كاستعماليا (4)سببان لميبلؾ في
 
لو عميو السبلـ يذكر فيو المكت كحالو  (5)كمف كبلـ (123)



 

 

فإعطاؤه ما كاف مف النعـ العظيمة مف العافية كاألمكاؿ كاألكالد كغير : (ن حمده عمى ما أخذ كأعطى)
. ذلؾ، كأخذه ما كاف مف إماتة األكالد، كنقص األمكاؿ كالكمرات

. أبميتو معركفان إذا أسديتو إليو: مف عكارؼ اإلحساف، يقاؿ: (كعمى ما أبمى)
. ابتبله بكذا إذا اختبره كامتحنو: امتحف بضركب مف االمتحانات، يقاؿ: (كابتمى)
. بطنت ىذا األمر إذا عرفت باطنو: كالمحيط بأمرىا، يقاؿ (6)العالـ ليا: (الباطف لكؿ خفية)
. المشاىد ليا، كالرقيب عمييا: (ال حاضر لكؿ سريرة)
ـٍ ًمفى }: الستر، قاؿ اهلل تعالى: أم تستره مف المعتقدات، كالكفُّ : (العالـ بما تكٌف الصدكر) عىؿى لىكي كىجى

[. 81:النحؿ]{اٍلًجبىاًؿ أىٍكنىانان 
 __________

. في الحكـ: في النيج (1)
. الحقكؽ(: أ)في  (2)
. عند(: أ)في  (3)
. كأمر(: ب)في  (4)
. كمف خطبة: في نسخة كفي شرح النيج (5)
 .بيا(: ب)في  (6)
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اًئنىةى }: مسارقتيا بألحاظيا، قاؿ اهلل تعالى: (1)خيانة العيف: (كما تخكف العيكف) يىٍعمىـي خى
[. 19:غافر]{األىٍعييفً 

. كاإلليية إال ىك (2)أم المستحؽ لمعبادة: (كنشيد أف ال إلو غيره)
، كالنجيب ىك: النجابة: (كأف محمدان نجيبو) . الكريـ في كؿ أحكالو: الكـر
المبعكث مف جيتو باألسرار (: (3)[شيادة يكافؽ فييا السر اإلعبلف، كالقمب المساف]كبعيكو )

. الحكمية، كالمطائؼ المصمحية
: الضمير لمشأف ىا ىنا؛ أم أف الشأف فيما نحف فيو(: كاهلل (4)إنو)
. أجدُّؾ ال تفعؿ كذا: كالجدُّ مصدر مف جدَّ في أمره يجدُّ جٌدان، كمنو قكليـ: (الجدُّ )
. عطؼ عميو: (ال المعب)
ما الصدؽ: (كالحؽ) . أراد إما نقيض الباطؿ، كا 
. عطؼ عميو: (ال الكذب)
نما كرر ضمير الشأف كالقصة: (كما ىك إال المكت) ىا ىنا إعظامان  (5)الضمير لمشأف أيضان، كا 



 

 

اقَّةي، }:لؤلمر كتيكيبلن لو كمباللة في عظـ شأنو، كما فعؿ اهلل تعالى في ذكرالقيامة، كقكلو تعالى اٍلحى
اقَّةي  مىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلقىاًرعىةي }، [2-1:الحاقة]{مىا اٍلحى ، كغير ذلؾ مف [3-1:القارعة]{اٍلقىاًرعىةي، مىا اٍلقىاًرعىةي، كى

: المكاضع، ككقكلو
( 6)ما أرل المكت يسبؽي المكتى شيءه 

 
( 7)نلَّص المكتي ذا اللنى كالفقيرا

 
: فيو كجياف: (أسمع داعيو)

 __________
. العيكف(: ب)في  (1)
. العبادة(: أ)في  (2)
. ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (3)
(. ب)فإنو، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في النيج (4)
. في القصة(: ب)في  (5)
. لكف(: ب)في  (6)
ىك لسكادة بف زيد : كأنشد األخفش لعدم بف زيد، كقيؿ:  كقاؿ في نسبتو3/680لساف العرب  (7)

 .(شيئان ): ، في المساف(شيء): بف عدم، كـ ذكر البيت، كقكلو ىنا
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. لمف دعاه (1)أف يككف داعيو مرفكعان عمى الفاعميو ألسمع، أم صار داعيو ذا إسماع: أحدىما
. أف يككف منصكبان عمى المفعكلية، أم أسمع المكت مف دعاه: ككانييما

الذم يسكؽ اإلبؿ كيحدك بيا، كيككف إما مرفكعان أم صار حاديو ذا : الحادم ىك: (كأعجؿ حاديو)
ما منصكبانعمى أنو مفعكؿ، أم أف المكت أعجؿ حاديو، كأزعجو في السكؽ . عجؿ، كا 

( 2)أم التلتر بككر تيـ عميؾ، فيككف ذلؾ سببانلجيمؾ بحاؿ: (فبل يلرنَّؾ سكاد الناس مف نفسؾ)
ما التلتر ما التشتلؿ بأمكرىـ  (3)نفسؾ، كا  بسكادىـ عميؾ فيشلمكؾ عف المقصكد األىـ مف دينؾ، كا 

. كأحكاليـ فيشلمكؾ عما يخص نفسؾ
. مف األمـ الماضية، كالقركف الخالية: (كقدرأيت مف كاف قبمؾ)
(. 4)مف حمّْو كغير حمّْو ككنزه: (ممف جمع الماؿ)
. ككاف مف اإلقبلؿ عمى كىجىؿو كخكؼ منو: (كحذر اإلقبلؿ)



 

 

. عمى حالة عظيمة ال يمكف كصفيا: (كيؼ نزؿ بو المكت)
. السكؽ بشدة: اإلزعاج ىك: (فأزعجو)
. الذم ىك مستقره، كمكضع راحتو: (عف كطنو)
ـٍ أىٍخذىةن رىاًبيىةن }: عمى غفمة، كقكلو تعالى: (كأخذه) ذىىي [. 10:الحاقة]{فىأىخى
[. 6:التكبة]{مىٍأمىنىوي  (5)أىٍبًمٍلوي }: مكضع أمانو الذم يستقر فيو خاطره، كما قاؿ تعالى: (مف مأمنو)
. التي تعقب مف مكاره الدىر كفجائعو: جمع عاقبة، كىي:(أىًمفى العكاقب)
. أم أىًمنىيىا مف أجؿ طكؿ أممو، كانتصابو عمى المفعكؿ مف أجمو: (طكؿ أمؿ)
. ليا مف أجؿ ما يستبعد مف أجمو (6)أم كأمنو: (كاستبعاد أجؿ)
. نزؿ بو المكت: حاؿ مف قكلو(: نزؿ بو المكت محمكالن  (7)كيؼ)

 __________
. سماع(: ب)في  (1)
. بحالؾ(: أ)في  (2)
. التككر(: ب)في  (3)
. كككره(: أ)في  (4)
. فأبملو(: أ)في  (5)
(. ب)كمنو، كالصكاب كما أكبتو ككما ىك في (: أ)في  (6)
 (.أ)كيؼ سقط مف : قكلو (7)
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. كىي األسرَّة كالنُّعكش: (عمى أعكاد المنايا)
أم قاـ عمى  [29:القمر]{فىتىعىاطىى فىعىقىرى }: أم يقكمكف بو، مف قكلو(: (1)يتعاطى بو الرجاؿ الرجاؿ)

. أصابع رجميو كـ رفع يده فضربيا
. مجمع الكتؼ بمنزلة المنسج مف الفرس: جمع مىٍنًكب، كىك: (حمبلن عمى المناكب)
مساكان باألنامؿ) أم يشدكنو لئبل يذىب مف فكقيـ، ككنى بذلؾ عف زكاؿ القكة كالتصرؼ، فبل : (كا 

. يستطيع شيئان مف ذلؾ
. لبعدىا (2)أم مف كانت آماليـ طامحة بعيدة ال ينالكنيا: (أما رأيتـ الذيف يأممكف بعيدان )
. أم يزخرفكف القصكر المشيدة، كاألبنية العالية الرفيعة: (كيبنكف مشيدان )
. معايش األمكاؿ كككيرىا (3)أم: (كيجمعكف ككيران )
. أم صارت خرابان أجداكان بمنزلة القبكر: (أصبحت بيكتيـ قبكران )



 

 

ٍنتيـٍ }: الرجؿ اليالؾ الذم ال خير فيو، قاؿ اهلل تعالى: ، كالبكر ىك(4)أم ىالكان : (كما جمعكا بكران ) كي كى
. أم ىمكى كىك جمع بائر مكؿ حائؿ كحيكؿ [12:الفتح]{قىٍكمان بيكران 

يجمع عمى فعؿ، قاؿ  (5)أنو للة كليس جمعان لبائر، كىذا جيد ألف فاعؿ صفة ال: كحكى األخفش
(: 6)عبد اهلل بف الزبعرل

يا رسكؿى المميًؾ إفَّ لساني 
 __________

(. ب)الرجاؿ، الكانية سقط مف : قكلو (1)
. ال ينالكىا(: ب)في  (2)
.. نفائس: معايش، في نسخة أخرل: ، كقكلو ىنا(ب)أم، زيادة في : قكلو (3)
. ىالؾ(: أ)في  (4)
. لـ(: ب)في  (5)
ىػ، شاعر 15ىك عبد اهلل بف الزبعرل بف قيس السيمي القرشي، أبك سعد، المتكفى نحك سنة  (6)

قريش في الجاىمية، كاف شديدان عمى المسمميف إلى أف فتحت مكة فيرب إلى نجراف كـ عاد إلى مكة 
 (.4/87األعبلـ)فأسمـ، كمدح النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، فأمر لو بحمة 
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( 1)راتؽه ما فتقت إذ أنا بكر
 
. أم لمذيف كرككىـ مف بعد مكتيـ مف أقاربيـ: (كصارت أمكاليـ لمكاركيف)
. نكحت بعدىـ، كخمفكا عمييا: (كأزكاجيـ لقـك آخريف)
إذا مات ابف آدـ انقطع عنو سائر )): النقطاع ذلؾ بالمكت، كفي الحديث: (ال في حسنة يزيدكف)

(. (عممو
. رضاه (2)استعتبتو أم طمبت: (كال مف سيئة يستعتبكف)
. خكؼ اهلل كمراقبتو في جميع أحكالو(: (3)فمف أشعر قمبو التقكل)
. كىك االنتظار: أم ظير انتظاره المكت كاستعدَّ ليجكمو عميو، مف االستمياؿ: (برز ميمو)
. الظفر كالنجاة؛ أم نجا بعممو كظفر بجزائو: الفكز: (كفاز عممو)
(. 4)الضمير لمتقكل المذككر أكالن، كأراد فاغتنمكا غنميا: (فاىتبمكا ىىبىمىيا)
. الذم يحؽ ليا كيككف صالحان؛ ألف تككف جزاءن لو: (كاعممكا لمجنة عمميا)
. عمييا (5)لتسكنكا فييا، كتقيمكف: (فإف الدنيا لـ تخمؽ لكـ دار مقاـ)



 

 

ما  (6)المجاز مفعؿ كىك ىا ىنا إما مصدر، أم خمقت مف أجؿ تلريبكـ: (بؿ خمقت مجازان ) عنيا، كا 
. مكاف أم خمقت مكانان تجكزكف منو إلى اآلخرة

دكا منيا األعماؿ) . لتأخذكا في زمانيا ما ينجيكـ مف األعماؿ الصالحة: (لتزكَّ
. كىي الجنة؛ ألنيا مكضع ال ينتقؿ عنو: (إلى دارالقرار)

 __________
: كبعد البيت في سيرة ابف ىشاـ. 4/39بكرا، كأصمحتو مف سيرة ابف ىشاـ : في النسختيف (1)

إذ أبارم الشيطاف في سنف اللػ 
 

ػي كمف ماؿ ميمو مكبكر 
 

آمف المحـ كالعظاـ لرٌبي 
 

كـ قمبي الشييد أنت النذير 
 

إنني عنؾ زاجر كىَـّ حيان 
ذ 
 

مف لؤٌم ككميـ ملركر 
 
. استعتبو أم طمب(: ب)في  (2)
. فمف أشعر التقكل قمبو: ك في شرح النيج(: ب)في  (3)
. غنيميا(: أ)في  (4)
. كتقيمكا: ىكذا في النسخ بإكبات النكف، كلعؿ الصكاب (5)
 .أم نفيكـ (6)
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: العجمة، كالجمع أكفاز، قاؿ الراجز: الكفز: (فككنكا منيا عمى أكفاز)
أسكؽي ًعٍيران مائؿ ال ًجيىاًز 

 



 

 

يني عمى أىٍكفىازً  ( 1)صعبان يينىزّْ
 
(: 2)لبلنتقاؿ عنيا، كأراد بتقريب الظيكر، سرعة االنتقاؿ عنيا، كالظير: (كقربكا الظيكر لمزياؿ)

. الركاب الذم ينقؿ عميو األكقاؿ
فانظر ىذه الخطبة كيؼ اشتممت عمى جزؿ المفظ كرقيقو، كبديع المعنى كغريبو، كىك باب مف عمـك 
البياف، أعني جزالة المفظ ال يشؽ غباره، كال تحصى محامده كآكاره، كأككر القرآف مختص بما ذكرناه، 

يىاةه }: كمنو قكلو تعالى اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي مىاتي }: ، كقكلو تعالى[179:البقرة]{كى كىاٍلحيري
مىى الظَّاًلًميفى }: ، كقكلو[194:البقرة]{ًقصىاصه  [. 193:البقرة]{فىًإًف انتىيىٍكا فىبلى عيٍدكىافى ًإالَّ عى

(: 3)كمف أحسف ماقيؿ في الجزالة قكؿ بشار
إذا ما غىًضٍبنىا غضبةن ميضريَّةن 

 
ىتكنا حجابى الشمس أكمطرت دما 

 
إذاما أعزم سيدان مف قبيمةو 

 
ذرا منبرو صمَّى عمينا كسمَّما 

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (124)

 __________
خفيفة، كبعير نز : الككير التحرؾ، كناقة نزة:  بدكف نسبة إلى قائمو، كالنز3/958لساف العرب  (1)

. (انظر القامكس المحيط)العجمة : المنازعة كالمنافسة، كالكفز جمع أكفاز: خفيؼ، كالنزاز بالكسر
. كالظيكر(: أ)في  (2)
أشير المكلديف عمى اإلطبلؽ، نشأ : [ىػ 167-95]ىك بشار بف برد العقيمي بالكالء، أبك معاذ  (3)

في البصرة، كقدـ بلداد، كأدرؾ الدكلتيف األمكية كالعباسية، ككاف ضريران، كشعره ككير متفرؽ، مف 
ًمعى بعضو في ديكاف طبع في كبلكة أجزاء   (.2/52األعبلـ )الطبقة األكلى، جي
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ما أف يككف : (كانقادت لو الدنيا كاآلخرة بأزمتيا) يريد إما انقاد مف فييما لعزتو بالخضكع كالذلة، كا 
[. 11:فصمت]{ًاٍئًتيىا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىان }: االنقياد كناية عف نفكذ األمركسرعة اإلجابة، كما قاؿ تعالى



 

 

. المفتاح: أم بمقاليد خزائنيا، كالمقاليد جمع مقبلد كىك: (كقذفت إليو السماكات كاألرضكف مقاليدىا)
جمع أصيؿ : أكؿ النيار، كاآلصاؿ: اللدك ىك: (كسجدت لو باللدك كاآلصاؿ األشجار الناضرة)

الحسف، كأراد بالسجكد لؤلشجار، إما نفكذ : ما بيف العصر إلى غركب الشمس، كالنضارة ىي: كىك
ما أف يريد بسجكدىا ىك تحركيا ( 1)األمر فييا كانقيادىا ألمره بمنزلة مف يسجد خضكعان كتذلبلن، كا 

. كميبلنيا عند ىبكب الريح بكرة كعشيان 
جمع : ظيكر النار مف العيداف، كالقضباف: القدح ىك: (كقدحت لو مف قضبانيا النيراف المضيئة)

قضيب كىكالشمراخ، كىذا مف باىرالقدرة كعجيبيا، الجمع بيف النار كالماء في ىذه األعكاد كميا، كما 
ًر نىاران فىًإذىا أىٍنتيـٍ ًمٍنوي تيكًقديكفى }: قاؿ تعالى ًر األىٍخضى ـٍ ًمفى الشَّجى عىؿى لىكي [. 80:يس]{الًَّذم جى

تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿَّ }: األيكيؿي بالضـ مايؤكؿ، كما قاؿ تعالى: (كآتت أيكيمىيا بكمماتو الكمار اليانعة)
ما بأسمائو التامة الحسنة [25:إبراىيـ]{ًحيفو  . كأراد بكمماتو؛ إما بأكامره، كا 

ىك نازؿ بيف ظيرييـ، كظيرانييـ بفتح النكف، كال يقاؿ بكسرىا، : يقاؿ: (ككتاب اهلل بيف أظيركـ)
: كفيو كجياف

فىنىبىذيكهي كىرىاءى }: أف يريد أنكـ التعممكف بأحكامو، كال تعكلكف عميو أخذان مف قكلو تعالى: أحدىما
[. 187:آؿ عمراف]{ظيييكًرًىـٍ 
أف يريد أنو غائب عنكـ ال تركنو، بمنزلة ما يككف عمى الظير، فأنتـ ال تركف لو حقان : ككانييما

. لليبتو عنكـ
 __________

 .تحريكيا(: ب)في  (1)
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عيَّ في منطقو إذا لـ يبيف كبلمو، كعيَّ في أمره إذا لـ ييتد لكجيو، كفي : (ناطؽ ال يعيا لسانو)
(. 1)ىك أعيا مف باقؿ: المكؿ

. التخريب: جكانبو، كالتيديـ: (كبيت ال تيدـ أركانو)
( 3)، كأراد أف كؿ مف كاف القرآف في صفّْو فإنو ال ييـز(2)األعكاف جمع عكف: (كعز التيـز أعكانو)

. كال ينكسر
يحكى أف الفترة التي كانت بيف آدـ كنكح ألفاف كمائتاف كأربعكف : (أرسمو عمى حيف فترة مف الرسؿ)

سنة، كمف نكح إلى إبراىيـ أربعمائة كست ككمانكف سنة، كمف إبراىيـ إلى مكسى أربعمائة كست 
ككبلككف سنة، كمف مكسى إلى عيسى ألؼ كسبعمائة ككبلث كسبعكف سنة، كقد تقدمت ركاية غير 

ىذه في حاؿ عيسى كمكسى، ككاف عمر آدـ عميو السبلـ تسعمائة ككبلكيف سنة، كعمر نك ح 



 

 

كأربعمائة كخمسيف سنة، كعمر إبراىيـ مائة كخمسة كخمسيف سنة، كعمر مكسى مائة كستة  (4)ألؼ
كعشريف سنة، كعمرعيسى إلى أف رفعو اهلل كبلكة كستيف سنة، كعمر نبينا صمى اهلل عميو كآلو كبلكان 

(. 5)كستيف سنة
 __________

بكـ اشتريتو، ففتح : باقؿ ىك اسـ رجؿ مف العرب، ككاف اشترل ظبيان بأحد عشر درىمان، فقيؿ لو (1)
كفيو كفٌرؽ أصابعو كأخرج لسانو، يشير بذلؾ إلى أحد عشر، فانفمت الظبي، فضربكا بو المكؿ في 

(. 60مختار الصحاح ص). العي
. أعكاف كىك تحريؼ(: أ)في  (2)
. ييدـ(: أ)في  (3)
. إلخ....ألؼ سنة ك(: ب)في  (4)
اختمفت الركايات في تحديد الفترة التي كانت بيف األنبياء عمييـ سبلـ اهلل، ككذلؾ في مدة  (5)

 153ػ152ما أكرده المؤلؼ ىنا، كمنيا ما أكرده اإلماـ أبك العباس في المصابيح ص: أعمارىـ، منيا
كىما يختمفاف في تحديد تمؾ الفترة المشار إلييا ىنا  (42)ك  (41)حيث أكرد فيو خبريف تحت الرقـ 

 .(انظر المصابيح)
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أراد إما اختبلؼ الشرائع؛ ألف كؿ شريعة إنما تككف بمساف ذلؾ النبي المرسؿ : (كتنازع مف األلسف)
سيكؿو ًإالَّ ًبًمسىاًف قىٍكًموً }: إلى قكمو، كما قاؿ ٍمنىا ًمٍف رى مىا أىٍرسى ليفيمكا عنو ما يقكؿ ليـ،  [4:إبراىيـ]{كى

ما أف يككف مراده اختبلؼ الملات، كاختبلفيا في الفصاحة كالببلغة، فكاف القرآف ىك اللاية  (1)كا 
. كالنياية

. أم ختـ بو الرسالة، كجعمو منتياىا كغايتيا(: بو الرسؿ (2)قفَّى)
. فبل يككف كحي بعده: (كختـ بو الكحي)
ظيار دينو، كما : (فجاىد في اهلل حؽ جياده) االجتياد الذم يككف منو رضاءن لو، كىكتدمير أعدائو كا 

ؽَّ ًجيىاًدهً }: قاؿ تعالى اًىديكا ًفي المًَّو حى [. 78:الحج]{كىجى
. المخالفيف لدينو، كالمتكليف عف أكامره: (المدبريف عنو)
ما إلى غير : (كالعادليف بو) إلى غيره، إما إلىشريعة أخرل كأىؿ الكتابيف مف الييكد كالنصارل، كا 

. شريعة كال كتاب نحك مشركي العرب كسائر المرتديف
نما الدنيا منتيى بصر األعمى) . ىي غايتو كقصاراه (3)أم: (كا 
. أم ال يمتفت إلى اآلخرة، كال يرعييا طرفان (: كرائيا شيئان  (4)ال يبصر مف)



 

 

. أم يجاكزىا إلى اآلخرة، كال يككف معرجان عمييا(: ينفذىا بصره (5)كالبصير)
. التي ينبلي التعكيؿ عمييا، كالتي ىي الدار عمى الحقيقة: (كيعمـ أف الدار كراءىا)
مف الدار إذا خرج عنيا، كمف ىا  (6)شخص بصر: أم خارج، مف قكليـ: (فالبصير منيا شاخص)

. ىنا البتداء اللاية
. أم خارج، أم ىي غايتو فبل يشخص إال إلييا ال غير: (كاألعمى إلييا شاخص)

 __________
. اختبلط: كفي نسخة أخرل( ب)في  (1)
. فقفى: في نسخة كشرح النيج (2)
(. ب)أم زيادة في : قكلو (3)
. مما: في نسخة ك في شرح النيج (4)
. كالبصيرة(: أ)في  (5)
 (.ب)بصر، زيادة مف  (6)
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أم المستبصر في أمر دينو متزكد منيا األعماؿ الصالحة، كيرجك المتاجر : (كالبصير منيا متزكد)
. الرابحة

إلييا فزاده ال يتجاكزىا، بؿ إنما يككف عامبلن ليا ال  (1)أم أنو ال يظعف إال: (كاألعمى ليا متزكد)
( 2)غير، كىذا مف ضد الطباؽ، كمف رشيقو، حيث ذكر البصير كاألعمى، كألحؽ بكؿ كاحد منيما

. ما يميؽ بو مف معانيو التي تصمح فيو
تمحقو منو سآمة، كمبللة كيشبع (: (4)شيء إال كيكاد صاحبو يمؿُّ منو (3)كاعممكا أنو ليس مف)

. منو
. فإنيا مف بيف سائر األشياء المشتياة، كاألمكر المذيذة ال تمؿ أبدان : (إال الحياة)
. النقطاع سائر المنافع كالمذات عنو: (فإنو ال يجد لو في المكت راحة)
نما ذلؾ بمنزلة الحكمة) ـي }: ، كما قاؿ تعالى(5)إنما ىذه تفيد الحصر حيث كجدت: (كا  ًإنَّمىا ًإلىييكي

نما  [98:طو]{المَّوي  ألف المعنى ما إليكـ إال اهلل، كذلؾ إشارة إلى القرآف المتقدـ ذكره في أكؿ كبلمو، كا 
في حكـ  (7)ذكره، كالمتقضي (6)أتى بالمفظ المستعمؿ في اإلشارة لما كاف بعيدان، لما تقضَّى تنبو

نما القرآف بمنزلة الحكمة: ، كمعناه(8)بمنزلة الحكمة خبره: البعيد، كذلؾ مبتدأ، كقكلو : كا 
ًشفىاءه ًلمىا ًفي }: اللافؿ عف المكعظة، كما قاؿ تعالى: (الت ي ىي حياة لمقمب الميت)

ديكرً  [. 57:يكنس]{الصُّ



 

 

. التي ليس ليا نظر إلى اآلخرة فيي بمنزلة العيف العمياء: (كبصر لمعيف العمياء)
. التي ال تصلي إلى ما ينفعيا مف المكاعظ كاآلداب كالحكـ: (كسمع لؤلذف الصماء)

 __________
(. أ)إال سقط مف : قكلو (1)
. منيا(: أ)في  (2)
(. أ)مف سقط مف : قكلو (3)
. إال كيكاد صاحبو يشبع منو كيممو: في النيج (4)
. كجد(: أ)في  (5)
(. ب)تنبو، سقط مف : لما يقضي تنبو، كقكلو(: أ)في  (6)
. كالمتقصر(: أ)في  (7)
 .خبر(: أ)في  (8)
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. العاطش: (كرم لمظمآف)
إلى شيء  (1)الضمير لمحكمة، أم أف فييا منافع الديف كالدنيا، فبل يفتقر معيا: (كفييا اللنى كمو)

. سكاىا
. عف أخطار الديف كالدنيا؛ ألف مع الحكمة تقع السبلمة عف ذلؾ: (كالسبلمة)
أم ىك كتاب اهلل، أك يككف بدالن مف اسـ اإلشارة، كيجكز نصبو (: (2)[تبصركف بو]كتاب اهلل )

. مفعكالن لتبصركف
. أم تتكممكف بما يككف مطابقان لو(: (3)كبو تنطقكف)
. أم كال يككف حقيقان باالستماع مف كبلمكـ كمو إال ما كاف مكافقان لو: (كتسمعكف بو)
في الصدؽ في جميع ما تضمنو، أك يككف مراده كينطؽ بعضو ببعض في : (كينطؽ بعضو ببعض)

ٍيًو كىالى ًمٍف }: الصحة، كعدـ المناقضة كالفساد، كما قاؿ تعالى الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف يىدى
ٍمًفوً  [. 42:فصمت]{خى

نقص، أك يرتمى إليو  (4)في تأييد األحكاـ كتقريراتيا مف أف يعترييا: (كيشيد بعضو عمىبعض)
. خمؼ كمدافعة

إما أف يريد نفي اختبلفو فيما يككف منو داللة عمى ذات اهلل كنفي الرؤية : (كال يختمؼ في اهلل)
كبات الكحدانية لو، كغير ذلؾ مما يككف مستنده الشرع مف اإللييات،  كاستحالتيا عمى اهلل تعالى، كا 

ما أف يريد بو نفي اختبلفو فيما أخبر بو عف اهلل مف العمـك الليبية، مف القصص كسائر  (5)كا 



 

 

. األخبار التي تضمنيا
 __________

. فييا(: أ)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. كتنطقكف بو: في النيج (3)
. مف غير أف يعترييا(: ب)في  (4)
 (.ب)بو، زيادة في  (5)
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أم ميما كاف االعتماد عمى القرآف لئلنساف في كؿ أحكالو فإنو ال : (كال يخالؼ بصاحبو عف اهلل)
يخالؼ، كال يككف مجاكزان لمقصكد اهلل تعالى كمراده منو، كقد كرد عف الرسكؿ ما يطابؽ ما قالو ىا 

ىك أكضح دليؿ إلى خير سبيؿ، مف قاؿ بو صدؽ، كمف عمؿ بو أجر، )): ىنا في القرآف، كقكلو
(. 1()(كمف حكـ بو عدؿ

ما يككف في الصدكرمف األحقاد، كأراد أف أحكاليـ جميعان قد استكت عمى : (قد اصطمحتـ عمى اللؿ)
أف كؿ كاحد منيـ في قمبو حقد كغؿ عمى صاحبو، كىك اليحكـ عمى قمبو كال يرل لو أكر عمى 

. كجيو
. نفكسكـ كذكاتيا (2)في خاصة: (فيما بينكـ)
الحقد، كجعؿ نبات المرعى كناية عف دكاميا، : الدّْمىفي جمع ًدٍمنىة، كىي: (كنبت المرعى عمى ًدمىًنكـ)

. ككبكتيا في أحكالكـ
أف كؿ كاحد منكـ كدَّه ألخيو ألجؿ ككرة  (3)المصافاة مفاعمة، كأراد: (كتصافيتـ عمى حبّْ اآلماؿ)

. آمالو كبيٍعدىا، أك أراد المكافقة، أم أنكـ اتفقتـ عمى اآلماؿ الطكيمة، كاإلعراض عف اآلجاؿ كقربيا
أم أف كؿ كاحد منكـ يحسد أخاه عمى ما كصؿ إليو مف رزؽ اهلل، : (كتعاديتـ في كسب األمكاؿ)

. حتى صار ذلؾ سببان لممعاداة منكـ، كحصكؿ البلضاء فيكـ
. ىاـ إذا ذىب: ذىب بكـ الشيطاف مذاىبو الردية، مف قكليـ(: بكـ الخبيث (4)لقد استياـ)

 __________
أخرجو مف حديث عف أبي سعيد الخدرم الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية الحديث رقـ  (1)
أخرجو  ((مف قاؿ بو صدؽ، كمف عمؿ بو أجر، كمف حكـ بو عدؿ)): ، كقكلو19-18ص  (5)

 مف حديث عف الحارث األعكر، عف أمير المؤمنيف عميعميو السبلـ، 5/172الترمذم في سننو 
. 3/72، كالبزار في مسنده 2/526كالدارمي في سننو 



 

 

. كخاصة(: ب)في  (2)
(. ب)كأراد سقط مف : الكاك في قكلو (3)
 .استيامكـ(: أ)في  (4)
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. أراد حيَّركـ في الميالؾ(: (1)كتاه بكـ العدك)
. دفع شرنفسي: (كاهلل المستعاف عمى نفسي)
. شر أنفسكـ (2)دفع: (كأنفسكـ)

( 3)كليس يخفى ما تضمنتو ىذه الخطبة مف االستطرادات العجيبة، فبيناه يتكمـ في حاؿ السماء، إذ
. خرج إلى حاؿ القرآف، إذ خرج إلى كصؼ الرسكؿ، إذ خرج إلى حاؿ الدنيا

 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ كقد شاكره عمر في الخركج إل ى الرـك  (125)
صار معتمدان ألىؿ اإلسبلـ يمجأكف إليو في كؿ ما : (كقد تككؿ اهلل ألىؿ ىذا الديف بإعزاز ال حكزة)

الناحية، كحكزة الممؾ : اتكمت عمى رأم فبلف أم اعتمده، كالحكزة: نابيـ مف الشدائد، مف قكليـ
. خططيـ (4)بيضتو أم بإعزاز جانبيـ كحماية

يتخكؼ منو في كلر أك  (5)كؿ خمؿ: سكآتيما، كالعكرة: العكرة مف الرجؿ كالمرأة: (كستر العكرة)
. حرب، كىذا ىك مراده ىا ىنا

. كؿ أحد (6)ألجؿ قمة عددىـ فيـ ال يمتنعكف مف: (كالذم نصرىـ، كىـ قميؿ ال ينتصركف)
. عف األعداء: (كمنعيـ)
. أم عددىـ قميؿ: (كىـ قميؿ)
. مف أجمو: (ال يمتنعكف)
(. 7)مرفكع عمى أنو خبر عف الذم في أكؿ كبلمو: (حي)
. يستحيؿ عركض المكت عمى حياتو؛ ألنيا حاصمة لمذات فبل يتلير بحاؿ: (ال يمكت)
نؾ) . خطاب لعمر: (كا 
. بذاتؾ مف غير استخبلؼ غيرؾ: (متى تسر إلى العدك بنفسؾ)
. الضمير لمف يقصدكنو مف الكفار(: (8)فتمفيـ)
. فيصيبؾ نكبة، كىما مجزكماف عطفان عمى فعؿ الشرط، كىك تسر: (فتنكب)
. كىك جكاب الشرط: (ال تكف لممسمميف)

 __________



 

 

. اللركر: في النيج (1)
. إلخ...أم دفع(: ب)في  (2)
. إذا(: أ)في  (3)
. كحمآءة(: ب)في  (4)
. حاؿ(: ب)في  (5)
. عف(: ب)في  (6)
. الكبلـ(: أ)في  (7)
 .فتمقيـ: في النيج (8)

(3/833 )

 

، كالكانفة إما مصدر بمعنى الكنؼ كالكاذبة (1)كنفت الشيء أكنفو إذا حطتو كمنعتو: (كانفة)
ما أف تككف صفة أم حالة كانفة . بمعنىالكذب، كا 

أراد أنو ىكاللاية لممسمميف كالنياية، فإذا ىزمكه لـ يستقتمكا نفكسيـ إال : (دكف أقصى ببلدىـ)
. دكنيا (2)بالكصكؿ إلى ببلدىـ، كال يككف ليـ عز كمنعة

. أم بعد خركجؾ مستند يمكذ بو المسممكف إذا نابتيـ نائبة: (ليس بعدؾ مرجع)
. يككف غاية ليـ: (يرجعكف إليو)
بالحاء الميممة،  (محربان )لو تجربة كحنكة في الحركب، كتقدـ فييا، أك : (فابعث إلييـ رجبلن مجربان )

. ككير المعاكدة في الحرب، كالمعالجة ألحكاليا، كالجيـ ىك سماعنا: كالمحرب
. عجّْؿ إلى نصرتو(: (3)كأحفز إليو)
ما أف يريد أىؿ االمتحاف كالصبر عمى  (4)[كالتجارب]إما أىؿ االختبار : (أىؿ الببلء) في األمكر، كا 

. الشدائد
. لو كلؾ: (كالنصيحة)
. عمييـ بالنصر كأعانيـ: (فإف أظيراهلل)
. مف األمكر التي أردتيا كقصدتيا: (فذاؾ ما تحب)
ف تككف األخرل) . بأف الدايرة عميكـ: (كا 
فىأىٍرًسٍموي مىًعي ًرٍدءنا }: عكنان ليـ يمجأكف إليو، كما قاؿ تعالى: (كنت ردءان لمناس)

دّْقيًني [. 34:القصص]{ييصى
عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مىكىابىةن ًلمنَّاسً }: يرجعكف إليؾ، قاؿ تعالى: (كمكابة لممسمميف) ٍذ جى أم  [125:البقرة]{كىاً 

. يرجعكف إليو مف أجؿ تعظيمو بالحج كاالعتمار



 

 

 __________
. كبملتو(: أ)في  (1)
كال يككف ليـ عز كقمعة دكنيا، كما أكبتو مف (: ب)كال يككف ليـ عدك دكنيا، كفي (: أ)في  (2)

. نسخة أخرل
. معو: في النيج (3)
 (.ب)سقط مف  (4)

(3/834 )

 

( 2)يخاطب بو المليرة بف األخنس (1[)عميو السبلـ]كمف كبلـ لو  (126)
(: 3)أنا أكفيكو، فقاؿ لو أمير المؤمنيف: كقد كقعت مشاجرة بينو كبيف عكماف، فقاؿ المليرة

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
ىػ، حميؼ بني 35ىك المليرة بف األخنس بف شريؽ بف عمرك بف كىب الكقفي، المتكفى سنة  (2)

زىرة، كاف أبكه األخنس بف شريؽ مف أكابر المنافقيف، ذكره أصحاب الحديث كميـ في المؤلفة قمكبيـ 
الذيف أسممكا يـك الفتح بألسنتيـ دكف قمكبيـ، كأعطاه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ مائة مف 

اإلبؿ مف غنائـ حنيف يتألؼ بيا قمبو، كابنو أبك الحكـ بف األخنس قتمو أمير المؤمنينعميو السبلـ يـك 
(. 8/301انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد )أحد كافران، كىك أخك المليرة ىذا 

أنا : كقد كقعت بينو كبيف عكماف مشاجرة، فقاؿ المليرة بف األخنس لعكماف: في شرح النيج (3)
 .إلخ ...أكفيكو، فقاؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ لممليرة 

(3/835 )

 

المليرة ىذا ىك كلد األخنس بف شريؽ، كىك أحد المقتسميف الذيف حكاىـ اهلل : (يا ابف المعيف األبتر)
مىى اٍلميٍقتىًسًميفى }: تعالى في قكلو ٍلنىا عى ، كىـ اكنا عشر رجبلن مف أسناف قريش [90:الحجر]{كىمىا أىٍنزى

في طريؽ مف طرقيا،  (2)، كىك أنيـ اقتسمكا مداخؿ مكة كطرقيا، فقعد كؿ كاحد منيـ(1)كرؤسائيا
كف الناس عف التصديؽ برسكؿ اهلل، كبيتان لو بأنو ساحر، كيقكؿ بعضيـ كذاب،  (3)إنو: ينفرّْ

الكليد : ، فأما المستيزؤف فيـ خمسة نفر(4)كآخركف إنو شاعر، إلى غير ذلؾ مف التقكالت الكاذبة
بف المليرة، كالعاص بف كائؿ، كاألسكد بف المطمب، كاألسكد بف عبد يلكث، كالحارث بف 



 

 

(. 5)الطبلطمة
نما كصفو بالبتر؛ ألف كؿ أحد (6)كأراد بابف المعيف انقطع مف  (7)المطركد عف رحمة اهلل تعالى، كا 

. الخير أكره فيك أبتر، كال انقطاع أبمغ مف انقطاعو مف ككاب اهلل تعالى كخيره
قبيمتو التي يعتزم إلييا، كأراد أنو الأصؿ : شجرة اإلنساف: (كالشجرة الت ي ال أصؿ ليا كال فرع)

ًبيكىةو اٍجتيكٍَّت ًمٍف فىٍكًؽ }: فيكمر كيكرؽ، كما قاؿ تعالى (9)فيعرؼ، كال فرع ليا (8)ليا كىشىجىرىةو خى
[. 26:إبراىيـ]{األىٍرًض مىا لىيىا ًمٍف قىرىارو 

استفياـ عمى جية التكبيخ كالتقريع كركده، كأراد أنو ليس كفكان لو كال مكمو يقـك لمكمو، : (أنت تكفين ي؟)
!. ، كشتاف ما بيف أخمص القدـ كذركة السناـ!كىييات أيف فتيت المسؾ عف الرغاـ

 __________
. كرؤسان ليا(: أ)في  (1)
(. أ)منيـ سقط مف : قكلو (2)
. بأنو(: ب)في  (3)
. 173-1/172، كانظر سيرة ابف ىشاـ 2/551الكشاؼ  (4)
.  تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ2/44، كانظر سيرة ابف ىشاـ 2/552الكشاؼ  (5)
. بالمعيف(: ب)في  (6)
. كاحد(: ب)في  (7)
. لو(: أ)في  (8)
 (.أ)ليا سقط مف : قكلو (9)
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. مف كاف ناصران لو (1)أراد أنو ذليؿ فبل يعتز: (فكاهلل ما أعز اهلل مف أنت ناصره)
. مف عكاره ككبكتو: (كال قاـ)
. عكاره، كىذا ىك النياية في ذلو كىكانو (3)مقيـ لو عف(: (2)مف أنت ناىضو)
: فيو ركايتاف(: أبعد اهلل نكاؾ (4)[اخرج عنَّا])

المطر، كأراد أبعد اهلل نجـ مطرؾ، كىك كناية عف إذىاب خيره : كالنكء (5)أف يككف ميمكزان : أحدىما
عدامو . كا 
كىك سماعنا في الكتاب، كأراد بالنكل ما ينكيو المسافر في سفره  (6)نكاؾ مف غير ىمز: ككانييما

بيٍعدو  . مف قيٍربو كى
الجيد بالضـ ىك االسـ، كبالفتح المصدر : الطاقة، كقيؿ: كفتحيا (7)بضـ الجيـ: (كـ ابمغ جييدؾ)



 

 

ٍيدان، كأراد أبمغ حيث يمكف طاقتؾ يىدى يىٍجًيدي جى . مف جى
. اهلل عميؾ شيئان مف الخير (9)دعاء عميو، أم ال أبقى(: اهلل عميؾ (8)فبل أبقى)
. شيئان مما تطيقو كتبمغ جيدؾ فيو: (!إف أبقيت)
 
( 10[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ ](127)

: كـ خاطب أصحابو في حكـ البيعة كأمرىا، بقكلو
 __________

. فبل يلير، كلعمو تصحيؼ(: ب)في  (1)
. منيضو: في شرح النيج (2)
. مف(: ب)في  (3)
. ك في شرح النيج(. ب)زيادة في  (4)
. أم نكءؾ (5)
(. ب)مف غير ىـ، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو، ككما ىك في(: أ)في  (6)
(. ب)الميـ، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو، ككما ىك في (: أ)في  (7)
. فبل أبقى، كما أكبتو: ك في شرح النيج( ب)أبقاه، كفي ( أ)في  (8)
. بقي(: ب)في  (9)
 .ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (10)
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إف بيعة أبي : يشير بذلؾ إلى كبلـ لعمر قالو في خبلفة أبي بكر قاؿ: (لـ تكف بيعتكـ إيام فمتة)
الفجأة، بؿ إنما : ، أراد أنيا ما كانت ىكذا، كالفمتة(1)بكر كانت فمتة مف عاد إلى مكميا فاقتمكه

ٌمة الصحابة كأكابرىـ . صدرت عف تدبُّر كتفكُّر، كرضا المعتبريف مف جي
. ليس األىكاء متفقة، كال الخكاطر ممتئمة: (كليس أمرم كأمركـ كاحدان )
عمى ما أريد بو كجو اهلل مف الدعاء إلى اهلل كأمر بمعركؼ أك نيي عف  (2)عكنان : (إني أريدكـ هلل)

قامة حدكد اهلل . منكر، كا 
. ألخذ األمكاؿ كالتنعـ بيا في الدنيا، كأكؿ الطيبات كاستعماليا: (كأنتـ تريدكنن ي ألنفسكـ)
باالنقياد ألمرم، كترؾ المخالفة لي فيما أمرت بو، ففي ذلؾ : (أييا الناس، أعينكني عمى أنفسكـ)

. رضكاف اهلل كالفكز بالجنة
ىي أيمف اهلل، لكف طرحت نكنيا تخفيفان، كفييا للات ككيرة، كخبرىا محذكؼ تقديره : (كايـ اهلل)



 

 

. قسمي
نصافو بو(: (3)ألنيصففَّ المظمـك) . بأخذ حقو لو كا 
حمقة مف شعر تجعؿ في كترة أنؼ البعير يشدُّ بيا  (4)ىي: الخزامة: (كأل قيكدفَّ الظالـ بخزامتو)

. الزماـ، كمعيا ينقاد سمسان متذلبلن 
عطاؤه: (حتى أكرده منيؿ الحؽ) . في المناصفة كأخذ الحؽ منو كا 

 __________
إلخ، ركاه ...إف بيعة أبي بكر كانت فمتة :  كما بعدىا، كقكلو2/26انظر شرح ابف أبي الحديد  (1)

، كابف حباف في صحيحو (2505)6، كالبخارم في صحيحو 20/1/339قاضي القضاة في الملني 
، كابف أبي 273، 4/272، كالبييقي في السنف الكبرل 6/5، كالييكمي في مجمع الزكائد 2/148

. 1/302، كالبزار في مسنده 445، 5/441، كعبد الرزاؽ في مصنفو 7/431شيبة في مصنفو 
(. ب)عكنان، سقط مف : قكلو (2)
. ألنصفف المظمـك مف ظالمو: في النيج (3)
 (.ب)ىي، سقط مف : قكلو (4)
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ف كاف كارىان ) عمى رغـ أنفو، كعنى بذلؾ التشدد في اإلنصاؼ كأخذ الحؽ لممظمـك مف الظالـ، : (كا 
كالحؽ الذم ال غبار عمى كجيو، كلقد كاف اليقؼ لظالـ عمى ظبلمة،  (1)كىذا ىك الديف المرتضى

اًلصي }كال تأخذه في اهلل مف الئـ مبلمة  [. 3:الزمر]{أىالى ًلمًَّو الدّْيفي اٍلخى
 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ في معنى طمحة كالزبير  (128)
، كأنكركه مف جيتي ليس منكران ينقمة الشرع (: منكران  (2)كاهلل ما أنكركا عميَّ ) أراد أف الذم نقمكه عميَّ

، كطمب أمكر ال عذر ليـ فييا عند اهلل تعالى نما كاف ذلؾ تجنيان عميَّ . كيكرىو، كا 
بكسر النكف، ىك االسـ مف االنتصاؼ، كأراد بياف ما حصؿ مف : (كال جعمكا بين ي كبينيـ ًنٍصفان )

. جيتيـ مف الحيؼ عميو، كالميؿ إلى غيره للير كجو يككف مقتضيان لذلؾ
نيـ ليطمبكف حقان ىـ) الذيف خذلكا  (4)يشير إلى طمحة كالزبير كعائشة بذلؾ، كأنيـ ىـ(: ترككه (3)كا 

. عكماف، كترككا حقو في القياـ معو
. أراقكه بأيدييـ(: سفككه (5)كدمان ىـ)

كيحكى أف أمير المؤمنيف لما تصافا الفريقاف يـك الجمؿ، خرج في إزار كعمامة متقمدان لسيؼ رسكؿ 
ليس : )، فقاؿ(6)تخرج إليو يا أمير المؤمنيف حاسران : اهلل، راكبا عمى بلمتو دلدؿ، فنادل الزبير، فقالكا



 

 

: ، فخرج إليو الزبير، فقاؿ(عميَّ منو بأس
. (ما حممؾ عمى ما فعمت يا أبا عبد اهلل)

. الطمب بدـ عكماف: فقاؿ
 __________

. المرضي(: ب)في  (1)
، زيادة في النيج (2) . عميَّ
. ىـ، زيادة في النيج (3)
(. ب)ىـ، زيادة في  (4)
. ك في شرح النيج(. ب)ىـ، زيادة في  (5)
 .الذم ليس عميو درع: الحاسر (6)
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أنت كأصحابؾ قتمتمكه، أنشدؾ بالذم أنزؿ القرآف عمى محمد أليس رسكؿ اهلل قاؿ لؾ : )(1)فقاؿ لو
أما كاهلل )): كما يمنعني مف ذلؾ كىك بالمكاف الذم عممت؟ فقاؿ لؾ: ، فقمت((أتحب عميان )): يكمان 

((. (لتقاتمنو في فئة كأنت لو ظالـ
؟ (أمعؾ نساؤؾ): المَّييَـّ، نعـ، كـ قاؿ لو: فقاؿ الزبير

. ال: قاؿ
. إلى كبلـ طكيؿ (...ىذا قمة إنصاؼ أخرجتـ حميمة رسكؿ اهلل، كصنتـ حبلئمكـ): فقاؿ لو

يا أمو، ماشيدت مكطنان قط في جاىمية كال : فبكى الزبير مف ذلؾ، كـ أتى عائشة فقاؿ ليا: قاؿ
ني لعمى باطؿ، فقالت لو يا أبا : إسبلـ إال كلي فيو داعو غير ىذا المكطف، مالي فيو بصيرة، كا 

ال كاهلل ما ذاؾ زىدان منؾ، : عبداهلل، حذرت سيكؼ بني المطمب كابف أبي طالب ، كـ قاؿ لو ابنو
(. 2)!ما أشأمؾ مف ابف: كلكف رأيت المكت األحمر فمعف ابنو، كقاؿ

يا أـ المؤمنيف، أبعيد مف اهلل : ، أنو قاؿ لعائشة لماقدمت البصرة(3)كعف عمراف بف الحصيف
عكماف  (4)ليس في البصرة أحد مف قتمة: جئنا نطمب بدـ عكماف، فقاؿ ليا: خرجت مف بيتؾ، فقالت

فمماذا جئتـ إلييا؟ 
لكنيـ مع عمي فجئنا لنقاتميـ، فيمف يتبعنا مف أىؿ البصرة؟ : فقالت

 __________
(. ب)لو، زيادة في  (1)
.  كىي ىنا باختبلؼ يسير20/2/87انظر الركاية في الملني  (2)



 

 

يد الخزاعي البصرم، أسمـ عاـ خيبر، كشيد ما بعد  (3) ىك عمراف بف الحصيف بف عبيد أبك نيجى
ىػ، كأخرج لو الجماعة كأئمتنا الخمسة إال 52ذلؾ، ككاف مف فضبلء الصحابة، مات بالبصرة سنة 

لكامع األنكار )الجرجاني، عنو أبك رجاء العطاردم، كعبد اهلل بف بردة، كأبك نضرة، كالحسف البصرم 
3/153 .)
 (.ب)قبيمة، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو، ككما ىك في (: أ)في  (4)

(3/840 )

 

اتقي اهلل : كقد أمرؾ اهلل أف تقرّْم في بيتؾ، كتبل عمييا كتاب اهلل، كقاؿ ليا! ما أنت كذاؾ: فقاؿ ليا
(. 2)، كاحفظي عميان كقرابتو مف رسكؿ اهلل(1)يا أـ المؤمنيف

. قاتبلن لو معيـ: (فإف كنت شريكيـ فيو)
. فأراىـ يضيفكنو إليَّ كيتيمكنني بو(: نصيبيـ منو (3)فميـ)
ف كانكا كلكه دكني) . استبدكا بو: (كا 
. فيـ اللرماء دكني(: (5)الطمبة إال قبميـ (4)فما)

كاهلل ما كاف أمرقط إال عرفت أيف أضع قدمي فيو، إال : كركم عف الزبير أنو قاؿ عند نزكؿ البصرة
ىذا األمر، فإني الأدرم أمقبؿ أنا فيو أـ مدبر؟ 

: ال، كلكنؾ خشيت رايات ابف أبي طالب، كرأيت المكت الناقع تحتيا، فقاؿ لو الزبير: فقاؿ لو ابنو
(. 6)!مالؾ أخزاؾ اهلل

ف أكؿ عدليـ لمحكـ عمى أنفسيـ) أراد إف كانكايعدلكف كينصفكف مف أنفسيـ، فأكؿ ذلؾ كأمارتو : (كا 
. الحكـ عمى أنفسيـ، كالنظرفي القضية فإف الحجة عمييـ قائمة

 __________
فإف اهلل إنما عٌظمؾ في أعيف الناس ببني ىاشـ، فاحفظي عميِّا : المفظ مف ىنا في الملني (1)

. كقرابتو مف رسكؿ اهلل، فقد بايعو الناس كما بايعكا أباؾ
. 82-20/2/81الملني  (2)
. إلخ...فإف ليـ : في النيج (3)
(. ب)فما، كما أكبتو مف النيج كمف : فبا، كفي النيج(: أ)في  (4)
. قبيمة، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو(: أ)في  (5)
 .20/2/86، كالملني 2/166شرح ابف أبي الحديد  (6)

(3/841 )



 

 

 

إف لكما فضبلن كصحبة فأخبراني : لطمحة كالزبير، فقاؿ ليما (1)كركم أف رجبلن مف أىؿ البصرة قاؿ
عف مسيركما ىذا كقتالكما، أشيء أمركما بو الرسكؿ عميو السبلـ، أـ رأم رأيتماه؟ فأما طمحة 

، إف ىا ىنا دراىـ ككيرة فجئنا لنأخذ !كيحؾ: فسكت، كجعؿ ينكت في األرض، كأما الزبير فقاؿ لو
(. 2)منيا

ما أبعد ىذا األمر مف األمر الذم ! سبحاف اهلل: كركم عف عمار بف ياسر أنو جاء إلى عائشة فقاؿ
. عيد إليؾ اهلل، أمرؾ أف تقرم في بيتؾ

. أنؾ لقكَّاؿ بالحؽ (4)أما كاهلل ما عممت إال: نعـ، فقالت: ؟ فقاؿ(3)مف ىذا؟ أبك اليقظاف: فقالت
(. 6)عمى لسانؾ (5)الحمدهلل الذم فضحؾ: فقاؿ
ف بصيرتي لمعي) فيو مف  (7)االسـ مف االستبصار؛ أراد أني عالـ بما أنا: البصيرة ىي: (كا 

. ضبلليـ كاستصكاب قتاليـ
. عمى أحد خدعتو عف الديف كاستزلمتو: (ما لبست)
. أمرم كدخؿ في عقمي باإلضبلؿ، كأراد أني ما خدعت أحدان كال خدعني: (كال ليبّْسى عميَّ )

 __________
. أم قاـ: ظ: بقكلو( ب)ككتب فكقيا في ( ب)كفي نسخة أخرل كفي ( أ)كذا في  (1)
 كالركاية فيو عف 318-9/317، كانظر شرح النيج البف أبي الحديد 20/2/89الملني  (2)

. الملني
. أبك اليقظاف: أبك الطيقاف، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو(: أ)في  (3)
(. أ)إال، سقط مف  (4)
. الحمد هلل الذم قضى لي عمى لسانؾ: في الملني (5)
. 20/2/89الملني  (6)
 .اتى(: أ)في  (7)

(3/842 )

 

نيا لمفئة الباغية) الضمير لمقصة، كأراد مف خالفو مف أعدائو أم الجماعة التي خالفت أمراهلل في : (كا 
( 2(()تقتمؾ ياعمار الفئة الباغية: ))بكبلمو ىذا، إلى ما قالو الرسكؿ لعمار (1)حربي كقتالي، كيشير

 __________
. أك يشير(: ب)في  (1)



 

 

حديث إخبار النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ بأف الصحابي الجميؿ عمار بف ياسر رضي اهلل  (2)
عنو تقتمو الفئة الباغية حديث شيير، كلمحديث عدة طرؽ كركايات كأسانيد منيا ما أخرجو الحافظ 

عمار : ))بسنده عف أنس بف مالؾ بمفظ (328) برقـ 2/350محمد بف سميماف الككفي في المناقب 
كيحؾ كال : كلـ يقؿ-عمار : ))عف عبد اهلل بف أبي اليذيؿ بمفظ (829)، كبرقـ ((تقتمو الفئة الباغية

تقتؿ عماران الفئة : ))كلو فيو عدة طرؽ كركايات، كبمفظ( (يا ابف سمية تقتمؾ الفئة الباغية- كيمؾ
كأكرد اإلماـ القاسـ بف محمدعميو . عف جابر بف سمرة، كانظر تخريجو فيو (840)برقـ ( (الباغية

… _ .(انظرىا فيو) عددان مف ركايات الحديث كذكر مصادرىا 53-1/48السبلـ في االعتصاـ 
كمف :  ما لفظو85-84كقاؿ البدر محمد بف إسماعيؿ األمير رحمو اهلل في التحفة العمكية ص _

المعجزات في قتالو القاسطيف ما تكاتر عف أئمة النقؿ مف أف عماران تقتمو الفئة الباغية، كأنو يدعكىـ 
. فذكر الحديث. انتيى.إلى الجنة كيدعكنو إلى النار، كىذا الحديث متكاتر متفؽ عميو بيف الطكائؼ

 عف ابف عبد البر النمرم في االستيعاب ما 10/106كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج _… _ 
تقتؿ )): كتكاترت األخبار عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ أنو قاؿ: قاؿ أبك عمرك: لفظو

كىذا مف إخباره بالليب، كأعبلـ نبكتو صمى اهلل عميو كآلو، كىك مف أصح ( (عماران الفئة الباغية
، 2/162، كالحاكـ في المستدرؾ (2236) رقـ 4كأخرجو مسمـ في صحيحو . انتيى. األحاديث

، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 7/242، كالييكمي في مجمع الزكائد 5/669كالترمذم في سننو 
2/161 ،3/5. 

(3/843 )

 

 .
. الحرارة(: (1)فييا ال حمى)
مة) . سـ األفاعي: (كال حي
المشتبية عمى أىميا، كالمحارة العظمى ليـ فيما ىـ فيو مف  (3)كالخطة(: (2)كالشبية الملدفة)

المظممة مف أغدؼ الميؿ إذا كاف مظممان، كبفتحيا المجعكلة ككيران، : األمر، كالملدفة بكسر الداؿ ىي
. ، كسماعنا بالكسر فييا(4)غدفت العيف إذا كانت غزيرة: مف قكليـ

أـ المؤمنيف بنا؟  (5)[إنما سميت]ألست : كيحكى عف ابف عباس أنو قاؿ لعائشة
أكلسنا أكلياء زكجؾ؟ : بمى، فقاؿ: قالت
ـى خرجت بلير إذف منَّا؟ : بمى، فقاؿ ليا: فقالت فىًم

(. 7)مف خديعة (6)أييا الرجؿ، كاف ًفصادان : فقالت لو
. فيذه الركايات كميا دالة كمكضحة أنيـ فيما أتكا عمى غير بينة عادلة، كال ىـ عمى حجة كاضحة



 

 

ف األمر لكاضح) . في دعائي إلى الحؽ، كدعائيـ إلى الضبللة: (كا 
(. 8)بعد عف مكضعو كمستقره: (كقد زاح الباطؿ عف نصابو)
، كغمبتو (10)لجاجو بما ال يجدم، كأراد بذلؾ استظياره عميو (9)ككرة: (كانقطع لسانو عف شلبو)

. إياىـ بما أعطاه اهلل مف النصر كالظفر
 __________

. الحمأ: في النيج (1)
. الملدقة بالقاؼ، كما أكبتو مف النيج كمف شرح النيج البف أبي الحديد: في النسخ (2)
. كالخطيئة(: ب)في  (3)
الملدقة بالقاؼ، كىك التفسير الذم ذكره الشريؼ : كيصح عمى ىذا التفسير أف تككف الكممة (4)

. عمي بف ناصر الحسيني رحمو اهلل في أعبلـ نيج الببلغة
(. أ)سقط مف  (5)
. فصد المريض أم أخرج مقداران مف دـ كريده بقصد العبلج: ًفصادان، أم خركجان، يقاؿ (6)
. 20/2/90كانظر الركاية فيو . أييا الرجؿ كاف أمر قضاء كأمر خديعة: في الملني (7)
. كمسنده(: ب)في  (8)
. ككير(: ب)في  (9)
 .عمييـ(: ب)في  (10)

(3/844 )

 

النزع لمماء، كجعؿ ذلؾ كمو : فرط الحكض إذا مؤله، كالمتح: (كايـ اهلل ألفرطف ليـ حكضان أنا ماتحو)
. كناية عما أكقعو بيـ مف القتؿ، كنصب ليـ مف الحرب العظيمة، كالقتاالت الشديدة

. زكاؿ الشيكة لمماء: ال يرككف بعده؛ كالرم ىك(: عنو برمٌ  (1)ال يصدركف)
جمع حسكة، كىك فعكؿ : شرب الماء مف غير مص، كالحسي: العبُّ ىك: (كال يعبَّكف بعده في حسيٌ )

لكنيا قمبت فيو الكاكاف يائيف عمى جية التخفيؼ، كما فعمكا في نحك دلي كأصمو دلك، يركل بضـ 
حفير في الرمؿ ينشؼ الماء فإذا كصؿ إلى تراب صمب أمسؾ الماء فيحفر : الحاء ككسرىا، كالحسكة

. فيؤخذ منو الماء، كعنى بذلؾ استئصاؿ شأفتيـ بالقتؿ
. أراد بعد قتؿ عكماف لمبيعة كالقياـ باألمر: (فأقبمتـ إليَّ )
: الناقة القريبة العيد بالنتاج، كالمطفؿ: العكذ جمع عائذ كىي: (إقباؿ العكذ المطافيؿ عمى أكالدىا)

الظبية التي ليا كلد كىي قريبة العيد بالكالدة أيضان، كأراد بذلؾ سرعة إقباليـ إليو لمبيعة كإسراع العكذ 
. كالمطافيؿ إلى أكالدىا



 

 

نما كٌناه تأكيدان كمباللة كما يقاؿ: (!البيعة البيعة: تقكلكف) . الدرىـ الدرىـ: أم خذ البيعة عمينا، كا 
 __________

 .كال يصدركف(: أ)في  (1)

(3/845 )

 

إف أمير المؤمنيف يقرئؾ : كيحكى أف أميرالمؤمنيف أمر ابف عباس إلى الزبير يـك الجمؿ، فقاؿ لو
(. 1)ألـ تبايعني طائعان غير مكره، فما الذم رأيت مني مما استحممت فيو قتالي: السبلـ، كيقكؿ لؾ

. رغبة عف األمر: (قبضت يدم)
. ألخذ البيعة منكـ: (فبسطتمكىا)
. مرة بعد مرة: (كنازعتكـ يدم)
. كأبيتـ إالالبيعة: (فجاذبتمكىا)
. يريد طمحة كالزبير: (المَّييَـّ، إنيما)
ما قطعا المكاالة لي في الديف بالبلي عميَّ كالمحاربة لي: (قطعاني) . إما قطعا رحمي بالمقاتمة، كا 
. أسقطا حقي: (كظمماني)
. التي أعطياني مف قبؿ ىذا: (كنككا بيعت ي)
ٍقعً : (كألبَّا عميَّ الناس) ، كلبسا عمى الناس أمرىـ في استصكاب قتالي، (2)جمعاىـ مف كؿ صي

. كخركجيما بعائشة مف أجؿ ذلؾ
 __________

، 87ػ20/2/86إنَّا مع الجكد الشديد لنطمع، كانظر الركاية فيو: فأجابني: قاؿ: بعده في الملني (1)
كقد ركل المدائني أيضان نحكان مما ركل أبك مخنؼ :  بمفظ9/317كالركاية في شرح ابف أبي الحديد 

إف أمير : بعث عمي عميو السبلـ ابف عباس يـك الجمؿ إلى الزبير قبؿ الحرب، فقاؿ لو: قاؿ
ألـ تبايعني طائعان غير مكره، فما الذم رابؾ مني، : المؤمنيف يقرئ عميؾ السبلـ، كيقكؿ لكـ

إنَّا مع الخكؼ الشديد لنطمع، لـ يقؿ : فمـ يكف لو جكاب إال أف قاؿ لي: فاستحممت بو قتالي؟ قاؿ
ما تراه يعني : فسألت محمد بف عمي بف الحسيف عميو السبلـ: قاؿ أبك إسحاؽ_… _ .غير ذلؾ

إنا مع الخكؼ : يقكؿ: أما كاهلل ما تركت ابف عباس حتى سألتو عف ىذا، فقاؿ: بقكلو ىذا؟ فقاؿ
. انتيى. الشديد مما نحف عميو، نطمع أف نمي مكؿ الذم كليتـ

 .الناحية: الصقع بالضـ (2)

(3/846 )



 

 

 

ما منعؾ مف : رجبلن فقالت لو (1)كيحكى عف عائشة أنيا لما خرجت لمقتاؿ، أرسمت إلى أبي بىٍكرة
ال ىذا كال ىذاؾ، كلكف تذكريف : إتياني، أعيد عيده إليؾ رسكؿ اهلل أـ أحدكت بدعة ؟ فأرسؿ إلييا

. حدكني: يكمان كاف رسكؿ اهلل عندؾ فبٌشر بظفر أصحاب لو فخر ساجدان، كـ قاؿ لمرسكؿ
. كاف الذم يمي أمرىـ امرأة: فقاؿ

، فمما رجع الرسكؿ إلييا بكت حتى (2)((ىمكت الرجاؿ حيف أطاعت النساء)): فقاؿ عميو السبلـ
(. 3)بمَّت خمارىا

. مف أمر الحرب كالمناصبة: (فاحمؿ ما عقداه)
. مف ذلؾ، حبؿ مبرـك إذا كاف جيد الفتؿ محكمان : (كال تحكـ ما أبرماه)
المساءة مفعمة مف السكء، كالمسعاة مف السعي، كأراد خيب : (كأرىما المساءة فيما أمَّبل كعمبل)

. آماليما، كأذىب ما يعمبلنو مف المكر كالخديعة
لما كاف قتاليما شبية في الديف كفتنة فيو، ككاف عميو السبلـ (: عف القتاؿ (4)كلقد استتبتيما)

ببلغ المعذرة، كما  (5)عظيـ التأني في حرب أىؿ القبمة، ال يعجؿ عمييـ بالقتاؿ إال بعد االستتابة كا 
. فعؿ مع غيرىـ مف الخكارج كأىؿ الشاـ معاكية كأصحابو

 __________
اسمو مسركح، أسمـ يـك الطائؼ، نزؿ : ىك أبك بىٍكرة الكقفي نفيع بف الحارث بف كمدة، كقيؿ (1)

كاف مريضان، كعاتبو أمير المؤمنيف لما زاره، ركل عنو أكالده، : البصرة، كلـ يقاتؿ يـك الجمؿ، كقيؿ
(. 3/175لكامع األنكار )كالحسف، تكفي بالبصرة، خرَّج لو أبك طالب، كالمرشد باهلل، كالجماعة 

، ككنز 4/291، كعزاه إلى مستدرؾ الحاكـ 10/292أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم  (2)
، كالدرر المنتكرة في األحاديث المشتيرة 2/34، كتأريخ أصبياف ألبي نعيـ (44504)العماؿ برقـ 
.  كغيرىا2/215، ككشؼ الخفاء 99لمسيكطي 

. 20/2/90الملني  (3)
. استكبتيما قبؿ القتاؿ: في النيج (4)
 .ككير(: ب)في  (5)

(3/847 )

 

تربصت بيما قبؿ القتاؿ رجاء أف يعكدا عف غييما، كيرجعا عف : (كاستأنيت بيما أماـ الكقاع)
. بلييما



 

 

. حقرا نعمة اهلل عمييما بمخالفة أمره: (فلمطا النعمة)
. كىي السبلمة عما أصابيما مف القتؿ: (كرٌدا العافية)
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا المبلحـ  (129)
. أم يرد اليكل كيميؿ إلى اليدل كيدعك إليو: (يعطؼ اليكل عمى اليدل)
. إذا عطفكا الحؽ عمى الباطؿ: (إذا عطفكا اليدل عمى اليكل)
. ال يجعؿ لمرأم مع القرآف حكمان، كيعتمد في أمره عمى كتاب اهلل تعالى: (كيعطؼ الرأم عمى القرآف)
اعتمدكا آراءىـ، كترككا القرآف، يشير بما ذكره إلى خركج الميدم : (إذا عطفكا القرآف عمى الرأم)

. كيذكر حالو في ذلؾ اليـك
يىٍكـى ييٍكشىؼي عىٍف }: عبارة عف شدتيا كصعكبتيا ، كما قاؿ تعالى: (حتى تقـك بكـ الحرب عمى ساؽ)

[. 42:القمـ]{سىاؽو 
. األسناف: النكاجذ ىي: (باديان نكاجذىا)
. ضركعيا، كاحدىا خمؼ: (مممكءة أخبلفيا)
. لمف ارتضعو(: (1)حمكان رضاعيا)
نبت فيو مرارة عظيمة، كعاقبتيا مرفكعة عمى االبتداء كىك خبرىا، كأراد أف : العمقـ: (عمقمان عاقبتيا)

. عاقبتيا كخيمة
. أال لمتنبيو، كأراد كالعجب في غد: (أال كفي غد)
نما أظيره في مكضع اإلضمار داللة عمى : (كسيأتي غد بما ال تعرفكف) مف العجائب العظيمة، كا 

. إعظاـ األمر فيو
. أم يككف المتكلي لمككفة مف غير أىميا، يأخذ خراجيا مف عماليا: (يأخذ الكالي مف غيرىا عمَّاليا)
. أراد بما فعمكامف األعماؿ السيئة، كاألفعاؿ القبيحة: (عمى مساكئ أعماليا)

 __________
 .إرضاعيا(: ب)في  (1)

(3/848 )

 

قطع الكبد، : األفاليذ جمع أفبلذ، كالكاحد منيا فمذ كىي(: األرض أفاليذ كبدىا (1)كتخرج لو مف)
كاستعار األفبلذ عبارة عف نفائس الدنيا كممالكيا العظيمة، لما كانت الكبد أعز أعضاء الحيكاف 

. كأعبلىا حاالن في االغتذاء
كسممان أم استسبلما كانقيادان، كانتصابو إما عمى الحاؿ أم منقادة : (كتمقي إليو ًسٍممان مقاليدىا)



 

 

. متسممة، أك عمى التمييز بعد الفاعؿ أم تمقي إليو مفاتيحيا كأمكرىا العظيمة
. مكاردىا كمصادرىا (2)حاؿ السيرة العادلة، كيظيرلكـ: (فيريكـ كيؼ عدؿ السيرة)
. ما اندرس مف عمكميما كأحكاميما: (كيحيي ميت الكتاب كالسنة)

 __________
. مف، سقط مف شرح النيج: قكلو (1)
 .كيظيركـ(: أ)في  (2)

(3/849 )

 

الضمير في بو يحتمؿ أف يككف عائدان إلى الكالي الذم قد تقدـ ذكره، : (كأني بو قد نعؽ بالشاـ)
أراد عبد : أراد الحجاج بف يكسؼ، كقيؿ: ، كقيؿ(1)كيحتمؿ أف يككف عنى بو المختار بف أبي عبيد

. كاهلل أعمـ أم ذلؾ. (2)اهلل بف الزبير
جمع ضاحية كىي برارم المدينة، كصحارييا : الضكاحي: (كفحص براياتو في ضكاحي ككفاف)

. المنكشفة
الناقة : كرَّ عمييا كماؿ باألخذ كالقتؿ، كالضركس(: عطؼ الضركس (3)فعطؼ عمييا)

نما شبَّيو بيا لشدة غضبو عمى (4)المتعصية . أىميا لسكء أعماليـ (5)السيئة الحاؿ، كا 
 __________

ىػ مف زعماء الكائريف عمى بني 67ىك المختار بف أبي عبيد بف مسعكد الكقفي، المتكفى سنة  (1)
أمية، مف أىؿ الطائؼ كانتقؿ منيا إلى المدينة مع أبيو في زمف عمر، كانقطع المختار إلى بني 
ىاشـ في المدينة، كـ كاف مع أمير المؤمنيف عميو السبلـ بالعراؽ، كسكف البصرة كىك الذم تتبع 
عددان مف قتمة الحسيف عميو السبلـ كقتؿ منيـ شمر بف ذم الجكشف، كخكلي بف يزيد، كعمر بف 
سعد، كعبيد اهلل بف زياد كغيرىـ، كقيًتؿى المختار في قصر الككفة في أحد الكقائع التي جرت بينو 
كبيف مصعب بف الزبير أخي عبد اهلل بف الزبير، كأخبار المختار ككيرة مبكككة في كتب التأريخ 

(. 7/192، كاألعبلـ(813) ت411-410كانظر عنو معجـ رجاؿ االعتبار ص )
، كقاؿ 38ص- خ-ذكر ىذه األقكاؿ الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (2)

ىذا إخبار عف عبد الممؾ بف مركاف :  في شرح ذلؾ ما لفظو9/47ابف أبي الحديد في شرح النيج
كظيكره بالشاـ كممكو بعد ذلؾ العراؽ، كما قتؿ مف العرب فييا أياـ عبد الرحمف بف األشعث، كقتمو 

. انتيى. أياـ مصعب بف الزبير
. كمف نسخة أخرل كمف النيج( ب)عنيا، كما أكبتو مف (: أ)في  (3)



 

 

. المبلضة(: ب)في  (4)
 .عف(: ب)في  (5)

(3/850 )

 

عظـ قتمو ىناؾ، حتى صارت الرءكس كالبساط الممدكد عمى  (1)أراد بو: (كفرش األرض بالرءكس)
. األرض

فلر فاه إذا فتحو، كأراد أف جنده ظيركا عمى الناس، كفتحكا أفكاىيـ ليأكمكا : (قد فلرت فاغرتو)
اليندم، كسميت بذلؾ  (2)نكع مف الطيب، كذكركا أنيا النيمكفر: الناس، كيأخذكا أمكاليـ، كالفاغرة
. ألنيا حبُّ ينفح عند إيناعو كيبسو

. لعظـ حالو كككرة جنده، كامتداد عسكره: (ككقمت في األرض كطأتو)
تجاكؿ الفرساف في الحرب إذاجاؿ بعضيـ عمى بعض، كأراد أنو لككرة جنده فتجكاليـ : (بعيد الجكلة)

. أمكنة بعيدة األطراؼ (3)في
. صاؿ عميو إذا استطاؿ، ككاف مقتدران : (عظيـ الصكلة)
. يفرقنَّكـ: (كاهلل ليشردنَّكـ)
. أقصاىا كأدناىا(: (4)في أطراؼ الببلد)
. بعد القتؿ كاألسر، كالتطريد كالتشريد: (حتى ال يبقى منكـ)
. ال يمتفت إليو كال يعبأ بو: (إال قميؿ)
. في القمة، كليذا فإنو ال يؤذييا لرقتو كحقارتو كخفتو: (كالكحؿ في العيف)

 __________
. أنو: في نسخة أخرل (1)
: كيقاؿ: ، قاؿ625المينكفر، كما أكبتو مف القامكس المحيط ص(: ب)الينكفر، كفي (: أ)في  (2)

النيفكفر، كذكر في تفسيره أنو ضرب مف الرياحيف ينبت في المياه الراكدة، بارد في الكالكة، رطب في 
ذا عجف أصمو بالماء كطيمي بو البيؽ  الكانية، مميف، صالح لمسعاؿ كأكجاع الجنب كالرئة كالصدر، كا 

ذا عجف بالزفت أزاؿ داء الكعمب . انتيى. مرات أزالو، كا 
(. ب)في، زيادة في  (3)
 .األرض: في شرح النيج (4)

(3/851 )

 



 

 

عمى ما كصؼ مف حاليـ في القتؿ عقكبة مف اهلل تعالى، كانتقامان منو، كما قاؿ : (فبل تزالكف كذلؾ)
نىعيكا قىاًرعىةه أىٍك تىحيؿُّ قىًريبنا ًمٍف دىاًرًىـٍ }: تعالى ـٍ ًبمىا صى كا تيًصيبييي فيذه  [31:الرعد]{كىالى يىزىاؿي الًَّذيفى كىفىري

العقكبات بالقتؿ كاألسر كالتسميط، ال يمتنع إنزاليا مف اهلل تعالى عمى جية العقكبة كاالنتقاـ مف 
. معاصي قد أسمفكىا

كبعد  (2)يرجع إلييـ ما ذىب مف عقكليـ كأحبلميـ(: إلى العرب عكازب أحبلميا (1)حتى تؤكب)
عنيـ كضؿ، فيجعمكف التقكل كخكؼ اهلل تعالى شعارىـ، كيفيئكف إلى أمر اهلل باتباع أئمة الديف، 

(. 3)كسمكؾ طريؽ الرشاد
اجعمكىا عمدة لكـ، كال تعرضكا عنيا، كيمكف حممو عمى العمـك في سنف : (فالزمكا السنف القائمة)

ما عمى الخصكص في سنة الرسكؿ عميو السبلـ فإنيا كميا أجمع دالة عمى الرشد . األنبياء، كا 
. مف أعبلـ اليدل: (كاآلكارالبينة)
. بالرسكؿ عميو السبلـ: (كالعيد القريب)
ـٍ سينىفى الًَّذيفى }: آكارىا كمعالميا، كما قاؿ تعالى: (الذم عميو باقي النبكة) يىٍيًديىكي ـٍ كى ييًريدي المَّوي ًلييبىيّْفى لىكي

ـٍ  . كىي أعبلـ التكحيد، كأحكاـ اإلليية، كعمـك اآلخرة [26:النساء ](4){ًمٍف قىٍبًمكي
بيا كيجعميا سيمة عتيدة(: طرقو (6)يسنّْي لكـ (5)كاعممكا أف الشيطاف إنما) (. 7)يقرّْ
مكانو: (لتتبعكا عقبو) . تسمككا عمى أكره فيما يريده مف اإلغكاء، كالصد عف اليدل بمبمغ جيده كا 

 __________
. ال تؤكب(: أ)في  (1)
. كاختبلفيـ، كىك غامض(: ب)في  (2)
. الطريؽ الرشادة(: أ)في  (3)
كأكبتيا مف المصحؼ ( فاهلل يريد أف ييديكـ سنف الذيف مف قبمكـ: )لفظ اآلية الشريفة في النسخ (4)

. الشريؼ
. ك في شرح النيج( ب)إنما، زيادة في : قكلو (5)
. لكـ، زيادة في النيج (6)
 .أم مييئة: عتيدة (7)

(3/852 )

 

( 1[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ في كقت الشكرل ](130)
: كـ قاؿ بعد ذلؾ

أراد أنو أعظـ الناس إسراعان إلى مكاـر األخبلؽ، كحميد (: يسرع أحد قبمي إلى دعكة حؽ (2)إنو لف)



 

 

. الشيـ، كأنكاع المعركؼ، كأف أحدانلـ يسبقو إلى الدعاء إلى الحؽ إال األنبياء
. ، كاإلحساف إلييا(4)بالبر ليا(: (3)كصمة رحـ)
. كعطاء كنعمة تصؿ كتككف عائدة إلى اٍلميٍحسىًف إليو(: (5)كعائدة كـر)
جابة: (فاسمعكا قكلي) . سماع قبكؿ كا 
ما أنطؽ بو مف الحكـ كالمكاعظ كاآلداب، كاغتنمكا أيامي كما فييا مف إحياء السنف، : (كعكا منطقي)

ماتة البدع . كا 
. أراد الخبلفة بعد مكتو: (عسى أف تركا ىذا األمر)
. يشير إلى أياـ خبلفة بني أمية كبني العباس كمف بعدىـ: (مف بعد ىذا اليـك)
. أراد بالبلي، كالفساد، كالتجبر، كالعناد: (تيٍنتضىى فيو السيكؼ)
. بالفسؽ كسائر أنكاع الفجكر: (كتخاف فيو العيكد)
. يقتدل بو: (حتى يككف بعضكـ أئمة ألىؿ الضبللة)
. أشاع األمر إذا أظيره، ككؿ قـك أمرىـ كاحد يتبع بعضيـ بعضان فيـ شيع: (كشيعة ألىؿ الجيالة)
 
الناس  (6)كمف كبلـ لو عميو السبلـ في النيي عف غيبة (131)
نما) . المؤيديف باأللطاؼ الخفية عف فعؿ المعاصي(: ينبلي ألىؿ العصمة (7)كا 

 __________
. ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (1)
. إنو، سقط منو: لـ، كقكلو: في النيج (2)
. كمف نسخة أخرل كمف النيج( ب)الرحـ، كما أكبتو مف (: أ)في  (3)
. بيا(: ب)في  (4)
. كرمت(: أ)في  (5)
(. ب)عيب، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في النيج (6)
 .فإنما(: ب)في  (7)

(3/853 )

 

السالميف عف جميع العاىات إحسانان مف جية اهلل تعالى، كاصطناع : (كالمصنكع إلييـ في السبلمة)
أم  [41:طو]{كىاٍصطىنىٍعتيؾى ًلنىٍفًسي}: المعركؼ إلييـ في ذلؾ، كمف ىذا قكلو تعالى لمكسى

كرامان لؾ، كعناية بحالؾ . اختصصتؾ لما أريد مف أغراضي كمقاصدم تشريفان كا 
. ينبلي: فاعؿ لقكلو: (أف يرح مكا)



 

 

لما يصيبيـ مف غضب اهلل تعالى، كسخطو في الدنيا، كلما أعد ليـ مف : (أىؿ الذنكب كالمعصية)
. السرمدية في اآلخرة (1)العقكبات

ليكا مف النعـ كأكرمكا : (كيككف الشكر ىك اللالب عمييـ) كّْ الككير مف أحكاليـ، كطرائقيـ عمى ما خي
. بيا
الضمير األكؿ ألىؿ العصمة، كالضمير الكاني ألىؿ الذنكب، كالمعنى كيككف : (كال حاجز ليـ عنيـ)

الشكر ألىؿ العصمة مانعان عف أذاء أىؿ المعصية فيشتلمكف بالشكر عف ذلؾ، فإذا كاف ىذا ىك 
. المتكجو ألىؿ المعصية عمى أىؿ الطاعة كالعصمة

أحدىما صاحبو كيناؿ مف  (2)فكيؼ حاؿ اٍلميٍؤًمنىٍيًف الٌمذىٍيًف يلتب: (فكيؼ بالعائب الذم عاب أخاه)
عرضو كينقصو بالليبة لو، فالمـك إلى العائب أككر كما أصابو مف النقص في دينو أكفر، فيما ذكر 

. فيو
عابو بما ابتبله اهلل بو مف فقر أك غيره مف الببلكم في النفكس كاألكالد كاألمكاؿ، : (كعيَّره ببمكاه)

. كسائر المصائب
. قدر النعمة كحقيا باطبلع اهلل تعالى عمى أمكر ككيرة: (أما ذكرمكضع ستر اهلل عميو)
. التي اقترفيا كأضمرىا عف الخمؽ، كلك شاء اهلل لفضحو بيا عمى رءكس الخبلئؽ: (مف ذنكبو)
، كأعظـ في المفسدة مف (4)ربما كاف أدخؿ في القبح!(: أعظـ مف الذنب الذم عابو بو (3)كىك)

. األمر الذم عاب بو أخاه
 __________

. العقكبة(: ب)في  (1)
. الذم يعيب(: ب)في  (2)
. مما ىك: في النيج (3)
 .القبيح(: أ)في  (4)

(3/854 )

 

تعجب مف حاؿ مف يفعؿ ذلؾ، كالمعنى أف العقكؿ مشيرة : (!فكيؼ يذمو بذنب قد ركب مكمو)
: كحاكمة بأف أحدان ال يعيب غيره بعيب مكمو حاصؿ فيو، كلقد صدؽ مف قاؿ

ال تىٍنوى عف خمؽو كتأتي مكمىو 
 

ـي  ( 1)عاره عميؾ إذا فعمتى عظي
 



 

 

: كـ كلك سممت تقديران أنو خالي عف ذلؾ
مف اهلل تعالى في ذلؾ الذنب، أك للير ذلؾ مف  (2)لعصمة: (فإف لـ يكف ركب ذلؾ الذنب بعينو)

. الصكارؼ عنو
. بذنكب أخرل اجترحيا كفعميا: (فقد عصى اهلل فيما سكاه)
الذنكب ككبائرىا، كما يككف أدخؿ في  (3)عند اهلل تعالى فيك العالـ بصلائر: (مما ىك أعظـ منو)

. االستفساد مف الذنكب مف غيره، كطريؽ ذلؾ كمو الشرع، كال تصرؼ لمعقكؿ في ذلؾ
. قسـ كىك جمع يميف: (كايـ اهلل)
كلـ يركب صليرة كال كبيرة مف الذنكب كال (: (4)لئف لـ يكف عصاه في الككير، كعصاه في القميؿ)

. عمى شيء مف محظكرات دينو فعبلن كاف أك كفان  (5)أقدـ
. إقدامو، كاجترأ عمى الشيء إذا أقدـ عميو: (لجرأتو)

 __________
: البيت ىك ألبي األسكد الدؤلي، مف جممة أبيات ىي (1)

يا أييا الرجؿ المعمـ غيره 
 

ىبل لنفسؾ كاف ذا التعميـ 
 

تصؼ الدكاء لذم السقاـ كذم الضنى 
 

كيما يصح بو كأنت سقيـ 
 

كأراؾ تمقح بالرشاد عقكلنا 
 

أبدان كأنت مف الرشاد عديـ 
 

ابدأ بنفسؾ فانييا عف غييا 
 

فإذا انتيت عنو فأنت حكيـ 
 

فيناؾ ييٍسمىعي ما تقكؿ كييٍشتىفىى 
 

بالقكؿ منؾ كينفع التعميـ 



 

 

 
. 238انظر شذكر الذىب البف ىشاـ، كشرحو لمحمد محي الديف عبد الحميد ص 

. لعظمو(: أ)في  (2)
. بصلار(: ب)في  (3)
. لئف لـ يكف عصاه في الكبير كعصاه في الصلير: لفظ العبارة في النيج (4)
 .كاإلقداـ، كىك خطأ(: أ)في  (5)

(3/855 )

 

أعظـ جرمان عند اهلل، كأدخؿ في البلئمة مف اهلل، كأراد بالكبر ىا ىنا إما : (عمى عيب الناس أكبر)
ما  أنو ال يمتنع ذلؾ عند اهلل تعالى أف تككف جرأتو أكبر، فإف األمر في ذلؾ مستكرعنَّا ال نعممو، كا 

. عند العقبلء، كعظـ ما يككف مف النقص بيا (1)أف يريد بكبرىا تفاحشيا
خطاب عاـ لكؿ أحد؛ ألف العبكدية شاممة لجميع الخبلئؽ كلـ يرد أحدان بعينو، كال : (يا عبد اهلل)

. شخصان بنفسو
. نقصو، كال تسرع إلى كممو: (ال تعجؿ في عيب أحد)
. بما اكتسب مف الذنكب، كخالط مف المعاصي: (بذنبو)
ف ككرت: (فمعمو ملفكر لو) . كعظمت (2)ما اكتسبو مف تمؾ المعاصي، كا 
. ارتكابؾ: (كال تأمف عمى نفسؾ)
. مما تستحقره في نفسؾ، كال تبالي بو: (صلير معصية)

 __________
. كمف نسخة أخرل( ب)تفاحشان، كما أكبتو مف (: أ)في  (1)
 .كبرت(: ب)في  (2)

(3/856 )

 

أراد ما تستصلره في نفسؾ كتستحقره، كىك عند اهلل كبير، كال يحتمؿ سكل : (فمعمؾ معذب عميو)
: ذلؾ؛ ألف الصلائر عمى الحقيقة عقابيا مكفَّر في جنب ما لصاحبيا مف الككاب، كفي الحديث

مما تستحقره النفكس  (2)، يشير إلى ما ذكرناه(1)((إياكـ كمحقرات الذنكب، فإفَّ ليا مف اهلل طالبان ))
. منيا



 

 

أف يذكره بمسانو أكيحكيو لليره، أك يشير إليو بالنقص،  (3)عف: (فميكفؼ مف عمـ منكـ عيب غيره)
. إشارة يفيـ منيا نقصو، أك يكني عف ذلؾ بما يفيـ منو

. فيقبح في العقكؿ أف تعيب غيرؾ بعيب مكمو فيؾ، أك أقبح منو كأشنع: (لما يعمـ مف عيب نفسو)
أراد كليكف ىمو الذم يشتلؿ بو الشكر عمى العافية كالقياـ : (كليكف الشكر شاغبلن لو عمى معافاتو)

. بالعبادة هلل تعالى، التي ىي الشكر عمى نعـ اهلل تعالى
. مف الفقر، كمف اآلالـ كاألسقاـ، أك غيرذلؾ مف المصائب: (مما ابتيمي بو غيره)
 
( 4[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ في النيي عف سماع الليبة، كفي الفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ ](132)

 __________
 كقكلو 117ركاه اإلماـ الميدم أحمد بف يحيى المرتضى عميو السبلـ في تكممة األحكاـ ص  (1)

كركاه العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند . (عند): ، في تكممة األحكاـ(مف): ىنا
أخرجو أحمد، كابف ماجة، : ، كقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو(176) الباب 2/320شمس األخبار

كالحكيـ، كأبك يعمى عف عكؼ بف الحرث الخزاعي ابف أخي عائشة ألميا، قالو في كنز العماؿ 
إياؾ كمحقرات )): كىك بمفظ. انتيى. إلخ ما ىنا بمفظو((...يا عائشة، إياؾ كمحقرات )): كلفظو
 كمسند 5/454، كالبييقي في شعب اإليماف 2/392إلخ، أخرجو الدارمي في سننو ( (...الذنكب

. 2/95الشياب 
. ذكرنا(: ب)في  (2)
(. ب)عف، زيادة في  (3)
 .ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (4)

(3/857 )

 

. صبلبة كتشددان في ذات اهلل يككؽ بيا: (أييا الناس، مف عرؼ مف أخيو ككيقة ديف)
كاستقامة عمى الديف في أحكالو كميا مف القياـ بالكاجبات، كاالنكفاؼ عف : (كسىداد طريؽ)

. المحرمات
: فيو كجياف: (فبل يسمعفَّ فيو أقاكيؿ الناس)

أف يريد النيي عف سماعيا، أم ال يصلي إلييا؛ ألنو مع اإلصلاء يحصؿ سماعيا ال : أحدىما
. محالة بالضركرة

. سماع قابؿ ليا مصدّْؽ بيا (1)أف يريد النيي عف تصديقيا، أم ال يسمعيا: ككانييما
عمى غير جية االستقامة، كأراد أف  (2)إذا كاف الرمي: (أما إنو قد يرمي الرامي كت خطئ السياـ)



 

 

. الخبر ربما صدر عف كقة مع ككنو كذبان، بأف يسمعو عمَّف ال يككؽ بو، فيحكيو كما سمعو
ف كاف كذبان : (كيحيؾ الكبلـ) . يؤكرفي النفكس تأكيران عظيمان ال يمكف كصفو، كا 
اإلشارة إلى ما تقدـ ذكره مف تصديؽ كبلـ الناس، كالتعكيؿ عميو في حؽ مف : (كباطؿ ذلؾ يبكر)

. ظاىره الستر كالعفاؼ
. صدقو ككذبو، كسره كجيره (3)لما يقاؿ مف ذلؾ مف: (كاهلل سميع)
ما رقيب عمييا كحافظ ليا ليجازم عمييا (4)إما مشاىد: (كشييد) . ليذه األشياء كعالـ بيا، كا 
. فيما يفرؽ بينيما كيكضح أحدىما عف اآلخر: (أما إنو ليس بيف الحؽ كالباطؿ)
ـ : (إال مقدار أربع أصابع) كىذا مف الكنايات العجيبة، كاإلشارات الدقيقة التي لـ ييٍسبىٍؽ بيا، كلـ ييزىاحى

. عمييا
. الكبلـ الذم ذكره، كجعمو كناية عف غيره: (فسيًئؿى عف معنى ذلؾ)
: مشيران بذلؾ إلى طريؽ العمـ كالظف، كـ فسر ذلؾ بقكلو: (فجمع أصابعو ككضعيا بيف أذنو كعينو)
. الحتمالو ذلؾ (5)ألف السماع ربما كاف كذبان : (سمعت: الباطؿ أف تقكؿ)

 __________
. اليسمع(: ب)في  (1)
. الرامي(: ب)في  (2)
(. ب)مف سقط مف : قكلو (3)
. مشاىدة(: أ)في  (4)
 .كاذبان (: ب)في  (5)

(3/858 )

 

: ألف المشاىدة طريؽ مف طرؽ العمـ فبل يمكف كذبيا بحاؿ، كأما في قكلو: (رأيت: كال حؽ أف تقكؿ)
بمعنى حقان، كأف مرفكعة عمى أنيا فاعمة المصدر، أم حقان أنو  (أما أنو ليس بيف الحؽ كالباطؿ)

. ليس بيف الحؽ كالباطؿ إال ما ذكر مف المسافة، كىكذا حاليا حيث كقعت عمى ىذه الصفة
عمى معنى حقان أنؾ منطمؽ، كقد كقع : أما أنؾ منطمؽ؟، فقاؿ: سألت الخميؿ عف قكلؾ: قاؿ سيبكيو

الشير يككف ىكذا كىكذا كىكذا، )): في كبلـ الرسكؿ ماىك بياف باإلشارة، كما قاؿ عميو السبلـ
، يشير باألكلى إلى (1()(كأشار إلى أصابع يديو كبلث مرات، كىكذ كىكذا كىكذا ككؼَّ كاحدة منيا

. أنو يككف كبلكيف، كبالكانية إلى أنو قد يككف تسعة كعشريف
 
( 2[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ ](133)



 

 

. إعطاؤه عمى غير كجيو كاإلسراؼ في اإلعطاء: (كليس لكاضع المعركؼ في غيرحقو)
. مف أىؿ مف يككف محبلن لبلصطناع (3)ممف اليككف مستحقان لو، كليس: (كعند غير أىمو)

 __________
أخرجو (( الشير ىكذا كىكذا كىكذا بأصابع يديو كقبض في الكالكة إبيامو: ))الحديث بمفظ (1)

بسنده مف خبر عف جابر بف عبد  (612) برقـ 463اإلماـ أبك طالب عميو السبلـ في أماليو ص
اهلل، كقريبان لما أكرده المؤلؼ ىنا، ركاه اإلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في 

كىذا :  كقاؿ2/312كركاه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ . 6/176األحكاـ 
الحديث في أصكؿ األحكاـ كالشفاء، إال أف في المفظ بعض االختبلؼ، كأخرجو مسمـ في صحيحو 

. 8/233، كابف حباف في صحيحو 3/207، كابف خزيمة 760، 2/759
. ما بيف المعقكفيف زيادة مف النيج (2)
 .إلخ...يعني كليس مف أىمو ممف يككف(: ب)في  (3)

(3/859 )

 

الحمد، كالًمعذرة مف العذر، : الًمحمدة بكسر الميـ ىي(: إال ًمحمدة المئاـ (1)[مف ال حظ فيما أتى])
. كأراد حمد المئاـ ككناؤىـ عميو ال غير

قرارىـ بالكناء عميو مف غير أمر: (ككناء األشرار) . كراء ذلؾ (2)كا 
. تصريحيـ بأنؾ منعـ كمحسف: (كمقالة ال جياؿ)
. بعطاياه، كاصمة إلييـ غضة طرية(: كمحسنان إلييـ (3)ما داـ منعمان عمييـ)
. باإلعطاء كالبذؿ: (!ما أجكد يده)
نما عدَّاه بعف، ككاف القياس تعديتو : (كىك عف ذات اهلل بخيؿ) ال يعطي لكجو اهلل تعالى شيئان، كا 

كلكنو حممو عمى المعنى؛ ألف البخؿ منع الماؿ كصرفو في غير  {بىًخميكا ًبوً }: بالباء، كماقاؿ تعالى
فىشىًربيكا ًمٍنوي ًإالَّ قىًميؿه }: كجيو كعمى غيرطريقو، كعمى ىذا كردت قراءة األعمش، في قكلو تعالى

. بالرفع عمى معنى امتنع قميؿ منيـ مف الشرب فميذا رفعو [249:البقرة]{ًمٍنييـٍ 
. متكسعان فيو (4)مكَّنو منو، كجعمو: (فمف آتاه اهلل ماالن )
. ينفعيـ بو ليككف ذلؾ صمة ليـ: (فميصؿ بو القرابة)

 __________
. ك في شرح النيج( ب)زيادة في  (1)
. أمران (: أ)في  (2)



 

 

. كمحسنان إلييـ، سقط منو: عمييـ، زيادة في النيج، كقكلو (3)
 .كجعمكه(: أ)في  (4)

(3/860 )

 

طعاميـ الطعاـ، كفي الحديث (2)ًقرىاء(: الضيافة (1)كليحًسف بو) مف لذذ أخاه بما : ))اإلخكاف كا 
يشتييو رفع اهلل لو ألؼ ألؼ درجة، ككتب لو ألؼ ألؼ حسنة، كمحا عنو ألؼ ألؼ سيئة، كأطعمو 

(. 3()(مف جنة الخمد، كمف جنة الفردكس، كمف جنة المأكل: مف كبلث جنات
. كىك الًقدٌ : المككؽ باإلسار: (كليفؾ بو األسير)
كهي }: المقيـ عمى اإلسار، ك الخضكع كالذؿ، كمنو قكلو تعالى: (كالعاني) أم  [111:طو]{كىعىنىًت اٍلكيجي

. خضعت كذلت
أراد ما يجب فيو مف الزكاة، كيحتمؿ أف يككف أراد اإلحساف، كالتفضؿ بو عمى : (كليعًط منو الفقير)

. ذم الفاقة
 __________

. منو: في النيج (1)
. الضيافة كالكـر: الًقراء (2)
 8/534في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم (( مف لذذ أخاه بما يشتيي: ))كرد أكلو كىك كقكلو (3)

، كتنزيو الشريعة 2/12، كالملني عف حمؿ األسفار لمعراقي 5/238كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 
 .107، كالسمسمة الضعيفة لؤللباني 2/129البف عراؽ 

(3/861 )

 

ال تحؿ المسألة إال )): المديكف أك مف لحقو غيٍرـه مف أجؿ نائبة أصابتو، كفي الحديث: (كاللاـر)
ًإفَّ }: اليبلؾ، قاؿ اهلل تعالى: ، كاللراـ(1()(لذم غيٍرـو ميٍفًظع، أك دـ ميٍكًجع، أك فقر ميٍدًقع: لكبلكة

(: 2)، كقاؿ بشر[65:الفرقاف]{عىذىابىيىا كىافى غىرىامنا
( 3)كيـك النّْساًر كيـك الًجفىارً 

 
( 4)كانا عذابان ككانا غىرىاما

 



 

 

. عمى أدائيا كالقياـ بيا، حقكؽ الديف كمكاـر األخبلؽ: (كليصبّْر نفسو عمى الحقكؽ)
. العظائـ مف األمكر: (كالنكائب)

 __________
" ركاه اإلماـ أحمد بف عيسى في كتاب العمـك الشيير بأمالي أحمد بف عيسى بف زيد بف عمي (1)
كركاه عنو  ((ال تحؿ المسألة إال لذم فقر مدقع، أك دـ مكجع، أك غـر مفظع)): ، بمفظ1/266

كىذا أيضان في مسائؿ الحسف بف : ، كقاؿ2/272اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ 
. القاسـ عمييما السبلـ، كفي الجامع الكافي، كىك في شرح التجريد

ؽ ىػ شاعر 22ىك بشر بف أبي خاـز عمرك بف عكؼ األسدم، أبك نكفؿ المتكفى نحك سنة  (2)
جاىمي فحؿ مف الشجعاف، تكفي قتيبلن في غزكة أغار بيا عمى بني صعصعة بف معاكية، لو ديكاف 

(. 2/54األعبلـ )شعر مطبكع 
. كىك تصحيؼ. كيـك اليسار كيـك الخفار(: ب)في  (3)
 . بدكف نسبة لقائمو3/298 كنسبو لمطرٌماح، كأكرده أيضان في الكشاؼ 2/981لساف العرب  (4)

(3/862 )

 

ما جرع عبد قط جرعتيف أفضؿ عند اهلل مف )): عمى الصبر عمييا، كفي الحديث: (ابتلاء الككاب)
(. 1()(جرعة غيظ يمقاىا بحمـ، أك جرعة مصيبة يمقاىا بصبر جميؿ

. التي أشار إلييا: (فإف فكزان بيذه الخصاؿ)
. حيازة الخصاؿ الشريفة المحمكدة: (شرؼ مكاـر الدنيا)
. فضائميا كمراتبيا العالية (2)إحراز: (كدرؾ فضائؿ اآلخرة)
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ في االستسقاء  (134)
ف األرض الت ي تحممكـ) ـٍ ًفي اٍلبىرّْ }: تقمكـ عمى ظيرىا، كما قاؿ تعالى]: (أال كا  ٍمنىاىي مى كىحى

[. 70:اإلسراء](3[){كىاٍلبىٍحرً 
. فكؽ رءكسكـ كالظمة: (كالسماء الت ي تظمكـ)
ـى مىٍف }: لمراده، كما قاؿ تعالى (4)منقادتاف ألمر اهلل تعالى، كمحتكمتاف: (مطيعتاف هلل ربكـ) لىوي أىٍسمى كى

كىٍرىنا [. 83:آؿ عمراف]{ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض طىٍكعنا كى
. بنمكىما كزيادتيما، مف جاده إذا أعطاه مف نكالو(: ببركتيما (5)كما أصبحتا تجكداف لكـ)
. تكجع لو إذا ركى لو مف كجعو، كنصبو عمى أنو مفعكؿ لو: (تكجعان لكـ)
سراعان إلى نفعكـ: (كال زلفة إليكـ) . قربان، كا 



 

 

. نفع تظناف حصكلو مف جيتكـ: (كال ل خير ترجكانو منكـ)
 __________

: عف ابف عمر قاؿ (8307) األكؿ برقـ 6/314لو شاىداف ركاىما البييقي في شعب اإليماف  (1)
ما جرع عبده جرعة أعظـ أجران عند اهلل مف جرعو غيظ )): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ

قاؿ : عف معمر عمف سمع الحسف قاؿ (8308)كالكاني برقـ ( (كظميا ابتلاء كجو اهلل عزكجؿ
ما جرعة أحب إلى اهلل مف جرعو غيظ كظميا رجؿه أك جرعة )): رسكؿ الميصمى اهلل عميو كآلو كسمـ

. الحديث إلخ( (...صبرو عند مصيبة
. أحرز(: أ)في  (2)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (3)
. كمحكمانو(: ب)في  (4)
 .كفي النيج( ب)لكـ، زيادة في  (5)

(3/863 )

 

. إصبلح أحكالكـ، كقياـ أقكاتكـ، كتحصيؿ أرزاقكـ: (كلكف أمرتا بمنافعكـ)
. ألمراهلل تعالى مف أجؿ ذلؾ: (فأطاعتا)
. الدنيكية مف المنافع: (كأقيمتا عمى حدكد مصالحكـ)
. مف االستقامة عمى ذلؾ: (فقامتا)
. يختبر: (إف اهلل تعالى يبتمي)
. المعاصي التي تسكء صاحبيا بإسقاط منزلتو عند اهلل: (عباده عند األعماؿ السيئة)
رساؿ اليكاـ مف الجراد، : (بنقص الكمرات) كىك ما يصيبيا عند ذلؾ مف المصائب باإلعصار، كا 

. كسائر اليكاـ التي تنقصيا كتأكميا كتفسدىا
. قبض الزيادات مف جية اهلل تعالى؛ جزاء بما عممكا مف ذلؾ: (كحبس البركات)
غبلؽ خزائف الخيرات) . منيا لطفان مف جية اهلل، كتمحيصان كتعريضان، كبذالن لؤللطاؼ: (كا 
. مف ذنبو: (ليتكب تائب)
. مف معصيتو: (كيقمع مقمع)
. ، كحؿَّ بيـ مف العقكبات(1)ما أصاب مف كاف قبميـ مف اٍلميكيبلىتً : (كيتذكر متذكر)
ـٍ ًمفى األىٍنبىاًء مىا ًفيًو ميٍزدىجىره }: يتعظ متعظ، كما قاؿ تعالى: (كيزدجر مزدجر) اءىىي لىقىٍد جى [ 4:القمر]{كى

. متعظ لمف اتعظ بو
طمب الملفرة بالجؤار إلى اهلل تعالى، كالدعاء إليو بذلؾ، كذلؾ : (كقد جعؿ اهلل سبحانو االستلفار)



 

 

: يككف عمى أكجو خمسة
. الرغبة إلى اهلل تعالى؛ بأف تجعؿ باطف كفؾ إلى السماء: أكليا

. الرىبة؛ بأف تجعؿ ظاىر كفؾ إلى السماء: ككانييما
. التبتؿ؛ بأف تجعؿ يديؾ عمى فخذيؾ، كتحرؾ جسدؾ مرة بعد مرة: ككالكيا
. التضرع، كىك أف ترفع يديؾ، كتميميما يمينان كشماالن : كرابعيا

االبتياؿ، كىك اليككف إال بالخركج، كرفع اليديف كمدُّىما أشد ما يقدر عميو، فيكذا يككف : كخامسيا
. األدب في الدعاء

دراراه عمييـ(: (2)سببان لمرزؽ) . إنزالو عمى الخمؽ، كا 
 __________

. العقكبات: المكبلت (1)
 .سببان لدركر الرزؽ: في نسخة كشرح النيج (2)

(3/864 )

 

رادة لمنافعيـ مف ذلؾ(: (1)كرحمة لمخمؽ) . لطفان بيـ في اإلقباؿ عمى الطاعة، كا 
. حكاية عف نكح عميو السبلـ: (كما قاؿ تعالى)
ـٍ ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا}) بَّكي كا رى (. 2)لخطاياكـ: [10:نكح]({فىقيٍمتي اٍستىٍلًفري
. كمطرىا (3)غيكيا: [11:نكح]({ييٍرًسًؿ السَّمىاءى })
ـٍ ًمٍدرىارنان }) مىٍيكي . متتابعان بعضو في إكر بعض: [11:نكح]({عى
ـٍ ًبأىٍمكىاؿ}) ييٍمًدٍدكي بىًنيفى }يكصميا إليكـ مف جيتو، : [12:نكح]({كى (. 4){كى
. الرحمة مف اهلل ىي المطؼ: (فرحـ اهلل امرأن )
. جعميا نصب عينيو غير غافؿ عنيا، كال معرض عف فعميا: (استقبؿ تكبتو)
. طمب مف اهلل اإلقالة منيا بالملفرة، كالعفك مف جيتو: (كاستقاؿ خطيئتو)
. سابؽ المكت عف أف يحكؿ بينو كبينيا: (!كبادر منيتو)
. إلى ىا ىنا لبلنتياء، أم كأنت اللاية لمقصدنا: (المَّييَـّ، إنَّا خرجنا إليؾ)
ما يستر مف البيت كما شاكمو، : مف ىا ىنا البتداء اللاية، كالستر: (مف تحت األستار كاألكناف)

. ما كقى مف الشمس كغيرىا: كالكفُّ 
. عطشان كفاقة، مف ألـ القحط كالجكع: (كبعد عجيج البيائـ كالكلداف)
. حاؿ مف الضمير في خرجنا: (راغبيف في رحمتؾ)
. كمؤمّْميف إفضالؾ، ككريـ نعمتؾ: (كراجيف فضؿ نعمتؾ)



 

 

بالقحط كحبس المطر، كالرجاء إنما يككف في األمكر المحبكبة، : (كخائفيف مف عذابؾ كنقمتؾ)
. كالخكؼ مخصكص باألمكرة المكركىة

. المطر الذم تليث بو خمقؾ: (المَّييَـّ، فاسقنا غيكؾ)
. اآليسيف مف رحمتؾ: (كال تجعمنا مف القانطيف)
. المجدبة، فنيمؾ جكعان كىزاالن : (كال تيمكنا بالسنيف)

 __________
. الخمؽ: في النيج (1)
. لخطابكـ، كىك تحريؼ(: أ)في  (2)
. أغيكيا(: أ)في  (3)
 .صدؽ اهلل العظيـ{ كيجعؿ لكـ جنات كيجعؿ لكـ أنيارا}: بقية اآلية القرآنية الشريفة (4)
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. الجاىميف بحقؾ، كاللامصيف لنعمتؾ(: (1)كال تؤاخذنا بما فعؿ السفياء منَّا)
أعظـ الراحميف رحمة، كأككرىـ لطفان، ككيؼ ال كرحمتيـ لما رحمكه مأخكذة مف : (يا أرحـ الراحميف)

. رحمتؾ
. مف البيكت شاخصيف عنيا(: (2)المَّييَـّ، إنا خرجنا)
: مف أحكالنا: (نشكك إليؾ)
: إلحاطة عممؾ، كاشتمالو عمى كؿ خفية، فخرجنا: (ما ال يخفى عميؾ منيا)
: لجأت إليو إذا استندت إليو، كالتجأت إذا اضطررت، كالمضايؽ: (حيف ألجأتنا المضايؽ الكعرة)

. الصعبة: القفر، كالكعرة: جمع مضيقة، كىك
. فاجأه مفاجأة إذا قابمو: ، مف قكليـ(:(3)كفاجأتنا)
. نقيض الخصب: جمع مىٍقحىط، ك الجدب: (المقاحط المجدبة)
. نقيض اليسر: جمع مطمب، كالعسر: عيَّ بأمره إذا تحيَّرفيو، كالمطالب: (كأعيتنا المطالب المتعسرة)
ألحمت الشيء : التصقت بنا،، مف قكليـ (4)[تبلحمت]: (كتبلحمت عمينا الفتف المستصعبة)

. الحركب التي يصعب أمرىا، كيعظـ خطبيا: (6[)الفتف]إذا ألصقتو بو  (5)بالشيء
. نكجو المسألة إليؾ، كنطمب إجابتيا مف جيتؾ: (المَّييَـّ، إنا نسألؾ)
. خاب الرجاء إذا بطؿ، كلـ يكف لو كمرة: (أال تردنا خائبيف)
. عف خركجنا ىذا، كعف إقبالنا إليؾ: (كال تقمبنا)
. إذا اشتد حزنو، كعظـ أسفو (7)كجـ الرجؿ: (كاجميف)



 

 

. عمينا، كتذكرىا لنا تكبيخان كتقريعان  (8)تقررىا: (كال تخاطبنا بذنكبنا)
 __________

(. أ)منا سقط مف : قكلو (1)
. كشرح النيج ما أكبتو( ب)الميـ خرجنا، في : الميـ أخرجنا، كفي نسخة أخرل(: أ)في  (2)
. كأجاءتنا: في النيج (3)
(. ب)زيادة في  (4)
(. أ)بالشيء، سقط مف : قكلو (5)
(. ب)زيادة في  (6)
(. أ)الرجؿ، سقط مف : قكلو (7)
 .تقدرىا(: ب)في  (8)
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. ، كتزيؿ عنَّا سترؾ بأفعالنا(2)تكشؼ غطاءنا بما عممناه(: بأعمالنا (1)كال تفايشنا)
. ابسطو ليككف شامبلن لببلدنا: (المَّييَـّ، انشر عمينا غيكؾ)
. زيادتؾ مف عطائؾ الجْـّ كمٌنؾ الذم عَـّ : (كبركتؾ)
. الذم تفضمت بو: (كرزقؾ)
. التي مننت بيا: (كرحمتؾ)
. ككير نفعيا في جميع أحكا ليا: (كاسقنا سقيا نافعة)
. لمسيؿ كالجبؿ: (مركية)
. محيية لما قد مات، كراٌدة لما قد فات: (معشبة)
. مف الزركع، كاألشجار كالكؤل: (تنبت بيا ماقد فات)
. مف الحيكانات برد عكضو، كىبة أمكالو مف جكدؾ كعطائؾ: (كتحيي بيا ما قد مات)
. المطر، كأراد مسكنة لمعطش: الحيا ىك: (نافعة الحيا)
ما أف يككف بالباء بنقطة : (ككيرة المجتنى) إما يككف المجتنى بالنكف كمعناه ككير جناؤىا ككمرىا، كا 

. ، كاألكؿ ىك سماعنا(3)مف أسفميا، أم ككير خراجيا كعطاؤىا
. الصحارم كاألراضي المتسعة: جمع قاع، كىي: (تركم بيا القيعاف)
. أجكاؼ األكدية كعميقيا: جمع بطف كىك: (كتسيؿ البيطناف)
. مف رييا كغضارتيا(: األشجار (4)كتستكرؽ بيا)
. المطر (5)لككرة الحبكب كسعتيا مف ككرة: (كترخص األسعار)



 

 

. مف ذلؾ كمو: (إنؾ عمى ماتشاء قدير)
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (135)
. إلى الخمؽ(: رسمو (6)بعث اهلل)
يـ بو مف كحيو) . أيدىـ بو مف المعجزات: (بما خصَّ
. القبائح باأللطاؼ الخفية (7)لما عصميـ بو عف: (كجعميـ حجة لو عمى خمقو)
. لمخمؽ عمى األنبياء: (لئبل تجب ال حجة ليـ)
. لكلـ يرسؿ األنبياء: (بترؾ اإلعذار إلييـ)
. اهلل: (فدعاىـ)

 __________
. كال تقايسنا: فشا خبره أم انتشر، كفي شرح النيج (1)
. عممناه، كىك تصحيؼ(: أ)في  (2)
عطاؤىا(: أ)في  (3) . كا 
(. ب)بيا، زيادة في  (4)
. ككر(: أ)في  (5)
. اهلل، زيادة في النيج (6)
 .مف(: ب)في  (7)
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. كىـ األنبياء؛ ألنيـ صادقكف فيما قالكه مف ذلؾ: (بمساف الصدؽ)
. إلى التكحيد كاإلليية، كاإلقرار بالربكبية(: ال حؽ (1)إلى سبؿ)
إال ىا ىنا لبلستكناء المنقطع؛ ال نفصاليا عمَّا (: (3[ )مكافاةو ]أف اهلل قد كشؼ الخمؽ كشفة  (2)إال)

ـٍ }: تقدـ، كيجكز أف تككف كاردة لمتنبيو، كقكلو تعالى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي أىالى ًإفَّ أىٍكًليىاءى المًَّو الى خىٍكؼه عى
نيكفى  ضربت : فاألمراف محتمبلف كما ترل، ككشفة منصكب عمى المصدرية، نحك [62:يكنس]{يىٍحزى

. ضربة، كأراد بذلؾ أنو بيَّف المطيع مف ىك كالعاصي كذلؾ
. ليس كشفو ذلؾ؛ ألنو قد خفي عميو األمر فيما أضمركه: (ال أنو جيؿ ما أخفكه)
صاف الككب يصكنو صكنان، إذا لـ يمبسو، كىكمجاز ىا ىنا، كأراد أنو لـ (: (4)مف مصكف سرائرىـ)

. يعمميا سكاه فيي مصكنة عف غيره
. مستكرىا: (كمكنكف ضمائرىـ)



 

 

. االختبار: مف البمكل، كىي: (كلكف ليبمكىـ)
. في اإلخبلص كالمراقبة، كالعمؿ لكجو اهلل تعالى: (أييـ أحسف عمبلن )
. عمى األعماؿ الصالحة: (فيككف الككاب جزاء)

 __________
. سبيؿ: في النيج (1)
. أال إف: في شرح النيج (2)
. سقط مف شرح النيج، كمف نسخة أخرل (3)
 .أسرارىـ: في نسخة أخرل، كفي شرح النيج (4)
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أم مساكاة، كالمعنى أف الحسنة مضاعفة لصاحبيا، كالعقاب مساك لممعصية مف  (كالعقاب بكاءن )
اءى ًبالسَّيّْئىًة فىبلى ييٍجزىل ًإالَّ }: غير زيادة، كما قاؿ تعالى مىٍف جى سىنىًة فىمىوي عىٍشري أىٍمكىاًليىا كى اءى ًباٍلحى مىٍف جى

الكاحد مف الككاب يككف  (1)كىذا مف لطؼ اهلل تعالى، كعظيـ كرمو؛ ألف الجزء [160:األنعاـ]{ًمٍكمىيىا
دـ فبلف بكاء لدـ : المساكاة، يقاؿ: فضؿ مف اهلل تعالى كزيادة مف إحسانو، كالبكاء (2)جزاءن، كالباقي

: فبلف أم سكاء، قاؿ
فإٍف تىكيًف القتمى بىكىاءن فإنَّكيـ 

 
( 3)فتَّى ما قىتىٍمتـي آؿ عىٍكًؼ بف عىاًمرً 

 
استفياـ خارج مخرج اإلنكار كالتقرير، كأراد : ؟((4)أيف الذيف زعمكا أنيـ الراسخكف في العمـ دكننا)

أنو يستحيؿ أف تككف أقداميـ راسخة في العمـ باهلل تعالى، كمعرفة أحكاـ الشريعة، كنحف ال نعمـ 
. كأكلى (5)ذلؾ، كيزعمكف أنيـ أحؽ منَّا بو

. عمى أنفسيـ في قكليـ خبلؼ الحؽ: (كذبان )
: حيث ادَّعكا ما ليس ليـ، كانتصابيما عمى المصدرية الكاقعة مكقع األحكاؿ، كأنو قاؿ: (كبليان عمينا)

. كاذبيف في ىذه المقالة، كباغيف خبلؼ الحؽ في ىذه الدعكل
اهلل، أم ماكاف كذبيـ كبلييـ إال أف اهلل رفع مراتبنا  (6)مف أجؿ أف رفعنا: (أف رفعنا اهلل ككضعيـ)

. لـ يبملكا تمؾ المراتب كال كصمكىا (7)عمييـ، ككضعيـ بحيث
. مف فضمو كجكده: (كأعطانا)
. ذلؾ: (كحرميـ)



 

 

 __________
. الجزاء، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (1)
. كالكاني(: أ)في  (2)
. 1/283 ، كفي لساف العرب 9/85البيت لميمى األخيمية كىك في شرح النيج  (3)
(. ب)دكنكا، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو مف النيج، كمف (: أ)في  (4)
(. أ)بو، سقط مف : قكلو (5)
. ككضعيـ(: ب)بعده في  (6)
 .حيث(: ب)في  (7)
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. في كرامتو أك في الكالية عمى خمقو: (كأدخمنا)
. عف ذلؾ فبل يدخمكف فيو: (كأخرجيـ)
استعطى كذا، إذا طمب أف يعطاه، كأراد أنيـ تطمب منيـ اليداية، كتؤخذ : (بنا يستعطى اليدل)

. أحكاميا في كؿ أمر مف األمكر الدينية كالدنيكية
. يطمب جبلؤه، كأراد أف الضبللة التيزاؿ إال بيـ كحميد سعايتيـ: (كيستجمى العمى)
( 2)ىذه القبيمة مف دكف سائر القبائؿ، خبلفان لجميع الخكراج (1)أم في: (إف األئمة مف قريش)

، فإف ىؤالء زعمكا أنيا في سائر الناس، (4)، كبعض اإلمامية(3)كبعض المعتزلة، كبعض المرجئة
. كىك قكؿ إبراىيـ النظاـ مف المعتزلة

ف كانت في قريش، فإنيا في بني ىاشـ مف قريش: (غرسكا في ىذا البطف مف ىاشـ) . أراد أنيا كا 
. التككف اإلمامة صالحة عمى غيرىـ: (ال تصمح عمى سكاىـ)

 __________
(. أ)في، سقط مف : قكلو (1)
ىـ الذيف فارقكا أمير المؤمنيف عميان عميو السبلـ عند التحكيـ كأنشأ مذىبيـ عبد اهلل بف : الخكارج (2)

انظر المنية كاألمؿ في )الككاء، كعبد اهلل بف كىب، كيسمكف الشراة، كالحركرية، كالمحكمة، كالمارقة 
(. 112-26،110شرح الممؿ كالنحؿ لمميدم أحمد بف يحيى المرتضى ص 

المرجئة سميت بذلؾ لتركيـ القطع بكعيد الفساؽ، كذلؾ ىك جامع مذىبيـ، كاإلرجاء في أصؿ  (3)
(. 121-28،120-27المصدر السابؽ )الملة التأخير 

اإلمامية فرقة مف فرؽ الشيعة، سميت بذلؾ لجعميا أمكر الديف كميا لئلماـ كأنو كالنبي، كال  (4)
يخمك كقت مف إماـ يحتاج إليو في أمر الديف كالدنيا، كسمكا رافضة لرفضـ زيد بف عميعميو السبلـ، 



 

 

انظر المصدر )كيسمكف اكني عشرية لحصرىـ اإلمامة في اكني عشر إمامان مذككريف في كتبيـ 
 (.102-100، 25-24السابؽ ص
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كال يككف األئمة صالحيف مف غيرىـ، كىذا مباللة، كأراد أف اإلمامة : (كال تصمح الكالة مف غيرىـ)
. كاألئمة ال تككف صالحة فيمف سكاىـ

. أراد الدنيا: (آكركا عاجبلن ): كـ قاؿ
آجؿ : عاجؿ لحضكرىا كتعجميا، كاآلخرة يقاؿ ليا: أراد اآلخرة، فإف الدنيا يقاؿ ليا: (كأخَّركا آجبلن )

. لتأخرىا
. ال كدر فيو: (كترككا صافيان )
عراضيـ عف أمكر اآلخرة، فالدنيا آجف : (كشربكا آجنان ) متليران، كعنى بذلؾ اشتلاليـ بأمكر الدنيا، كا 

. لما يعرض فييا مف الكدر، كككرة المحف كاألسكاء، كاآلخرة صاؼ لما ييٍحمىد مف عاقبتيا
. ذلؾ، كسرعتو (1)بقرب: (كأني أنظر)
. أراد بذلؾ الحجاج بف يكسؼ، أك مركاف بف الحكـ، أك معاكية: (إلى فاسقيـ)
. صاحبو، كتكررعميو فعمو مرات ككيرة حتى صار مألكفان لو: (كقد صحب المنكر فألفو)
(. 3)أنس بو كصار مكافقان لطباعو، كاستمر عمى ذلؾ أزمنةن متطاكلة(: (2)كبسئ بو ككافقو)
. مف طكؿ فعمو لو كمبلبستو إياه(: مفارقو (4)حتى شابت عميو)
. امتزجت بو امتزاجان عظيما، حتى اليكاد يبارحو: (كصبلت بو خبلئقو)
زباده(: كالتيار (5)مزبدان ) شدة اضطرابو كعظـ حركتو، كجعؿ ذلؾ كناية عف أنو : أراد المكج، كا 

. يبلبس المنكر بشدة كغمظ
. فيو: (ال يبالي ماغرَّؽ)
. مف الزرع (6)المتحطـ: (أك ككقع النار في اليشيـ)

 __________
. لقرب: تقريب، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (1)
. كمف نسخة أخرل، كمف شرح النيج( ب)كسبي بو ككفقو، كما أكبتو مف (: أ)في  (2)
. أزمنة طكيمة متطاكلة(: ب)في  (3)
. ، ك في شرح النيج(ب)عميو زيادة في : قكلو (4)
. كـ أقبؿ مزبدان كالتيار: كفي شرح النيج( ب)في  (5)
 .المحتطـ(: ب)في  (6)
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سراعو إلى فعميا، كليذا مٌكمو : (ال يحفؿ ماحرَّؽ) كأراد بذلؾ المباللة في عظـ إتيانو المنكرات، كا 
. بالمكج في تراكمو كبالنار في سرعة إحراقيا لما تحرقو

دراؾ عمـك اآلخرة في : (!أيف العقكؿ المستصبحة بمصابيح اليدل) في سمكؾ طريؽ الديف، كا 
. التكحيد، كالعمـ باهلل كاالعتراؼ بربكبيتو

( 1)عمـ الطريؽ، كىذا كمو مجاز، كحقيقتو ىك: المنار ىك: (!كاألبصار البلمحة إلى منار التقكل)
. العمـ باهلل تعالى كسمكؾ طريؽ الجنة

عمى ما لـ يسـ فاعمو، كأراد التي كىبيا أىميا مف أجؿ ككاب اهلل، : (!أيف القمكب الت ي كىبت هلل)
حراز رضكانو . كا 

أم عقدىا أىميا عمى القياـ بطاعة اهلل، أم ألزمكىا ذلؾ، شبييا في : (!كعكقدت عمى طاعة اهلل)
. لزكميا لمطاعة بمنزلة العقد المحكـ الذم ال ينحؿٌ 

عمى  (3)آكركاعاجبلن، كأراد أنيـ تزاحمكا: تقدـ ذكرىـ بقكلو (2)إخبار عمَّف: (ازدحمكا عمى الحطاـ)
. كاندؽَّ  (4)متاع الدنيا كنعيميا، الذم ال بقاء لو بمنزلة ما تحطَّـ

كا عمى الحراـ) . أم بخمت بو أنفسيـ، مع ككنو حرامان اليحؿ ليـ أخذه، كال يجكز ليـ تناكلو: (كتشاحُّ
طريقيما، شبييما بالعمـ المنصكب لمطريؽ، لما فييما مف اإليضاح، : (كرفع ليـ عمـ الجنة كالنار)

. كمباينة أحدىما عف اآلخر كانفصالو
باإلعراض عف أعماليا، كاإلقباؿ عمى الدنيا، فيـ بإعراضيـ عنيا : (فصرفكا عف الجنة كجكىيـ)

. كمف صرؼ كجيو عف الشيء المبصر فيك ال يدركو
 __________

. ىك أف العمـ(: أ)في  (1)
. عمى(: ب)في  (2)
. يزدحمكا، ىكذا بلير إكبات النكف(: ب)في  (3)
 .مف يحطـ أك يدؽ(: أ)في  (4)
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القبيحة، فميذا كانكا بإيكارىـ األعماؿ القبيحة بمنزلة مف أقبؿ عمييا (: النار بأعماليـ (1)كأقبمكا إلى)
مع ما بعدىا مف تفاصيؿ أحكاليما، مف عمـ البديع يسمى  (رفع ليـ عمـ الجنة كالنار): بكجيو، كقكلو



 

 

المؼ كالنشر، أالتراه كيؼ ضمَّيما في الذكرأكالن، كـ ألحؽ كؿ كاحدة منيما بما يميؽ بيا مف األحكاـ، 
. كلو في الببلغة مكقع عظيـ، يعرفو الجيابذة مف أىؿ صناعة البياف

بما قرر في عقكليـ مف األدلة الكاضحة عمى معرفتو، ككجكب الطاعة لو، كبما عيد : (دعاىـ ربيـ)
. إلييـ عمى ألسنة الرسؿ مف تصديؽ ما جاءكا بو

. سماعيا (2)[عف]: (فنفركا)
. مدبريف عف العمؿ بيا: (ككلكا)
. بالكسكسة كاإلغكاء، كالتزييف كالكذب، كاألماني الباطمة: (كدعاىـ الشيطاف)
. لدعائو، كأقبمكا عمى فعؿ ما يدعكىـ إليو مف ذلؾ: (!فاستجابكا كأقبمكا)
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ  (136)
. خطاب عاـ لكؿ أحد: (أييا الناس)
(. 3)مايرمى مف قرطاس كغيره: اللرض: (إنما أنتـ في ىذ ق الدنيا غرض)
ما تختاركـ : أراد إما ترميكـ المنايا،، مف قكليـ(: المنايا (4)تنتضؿ فيكـ) ناضمو إذا رماه، كا 

. انتضمت سيمان مف كنانتي إذا اخترتو ليرمى بو: باليبلؾ،، مف قكليـ
(. 6)مف جرعيا(: (5)مع كؿ جرعة)

 __________
. عمى(: ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. أك غيره(: ب)في  (3)
. فيو: في نسخة كفي شرح النيج (4)
. جزعة، كىك تصحيؼ(: أ)في  (5)
 .جزعيا، كىك تصحيؼ(: أ)في  (6)
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ؽه ) أم إلى  (1)((يؤخركف الصبلة إلى شرؽ المكتى)): شرؽ بريقو إذا غيصَّ بو، كفي الحديث: (شىرى
(: 2)أف يبقى مف الشمس مقدار ما يبقى مف حياة مف شرؽ بريقو عند المكت، قاؿ عدم بف زيد

ٍمًقي شىًرؽه  لىٍك ًبلٍيًر الماًء حى
اًرم اف ًباٍلمىاًء اٍعًتصى ( 3)كينتي كىاللىصَّ

 



 

 

األكمة بضـ الفاء ما يؤكؿ، كاللصص بالفتح مصدر غصص الرجؿ : (كفي كؿ أكمة غصص)
. الشجا: بالطعاـ إذا اعترض في حمقو فبل يدخؿ كال يخرج، كاللصص بالضـ جمع غصة كىي

. كىك إدراؾ ما كاف مف لذاتيا كنعيميا، في مستقبؿ األعمار كحاضرىا: (ال تنالكف منيا نعمة)
أم التقيمكف كقتان مف أكقات الدنيا إالكتفارقكف مكمو، فما كاف في األكؿ مف : (إال بفراؽ أخرل)

( 4)النعمة فقد مضى، كالكاني ال يأتي إال بعد زكاؿ األكؿ، كانقطاعو مف تمؾ النعمة، بتقضييا
. كزكاليا

. أم ما يقيـ ساعة في الدنيا: (كال يعمر معمر منكـ يكمان مف عمره)
 __________

، كالبييقي في السنف 7/285، كالييكمي في مجمع الزكائد 1/378أخرجو مسمـ في صحيحو  (1)
. 2/154، كابف أبي شيبة في مصنفو 2/382، كعبد الرزاؽ في مصنفو 2/83الكبرل 

ىػ شاعر مف دىاة . ؽ35ىك عدم بف زيد بف حماد العبادم التميمي، المتكفى نحك سنة  (2)
الجاىمييف، كاف قركيان مف أىؿ الحيرة فصيحان، يحسف العربية كالفارسية، كىك أكؿ مف كتب بالعربية 
في ديكاف كسرل، اتخذه في خاصتو كجعمو ترجمانان بينو كبيف العرب، جمع ما بقي مف شعره في 

(. 4/220األعبلـ )ديكاف مطبكع 
 كنسبو لعدم بف 2/305بالماء مف اعتصارم، كىك خطاء، كالبيت في لساف العرب (: أ)في  (3)

. زيد أيضان 
 .بنقصيا(: ب)في  (4)
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ألف األكقات منقضية، كاألزمنة متكررة فبل يمكف حصكؿ اللد إال بذىاب : (إال بيدـ آخر مف أجمو)
، فيك اليصؿ إلىلد مف عمره إال بعد ذىاب اليـك مف عمره، فميذاصدؽ قكلو إال بيدـ آخر ): اليـك

. كما ترل (مف أجمو
ىي المرة الكاحدة، كاأليكمة بالضـ ما يؤكؿ،  (1)األىكمة بفتح الفاء: (كال تيجدَّد لو زيادة في أكمة)

. كسماعنا بالفتح، كأراد أنو اليمكنو الكصكؿ إلى أكمة كاحدة
. مف األرزاؽ (2)ألنو ال يصؿ إلى ىذه إال بعد نفاد ما سبقيا: (إال بنفاد ما قبميا مف رزقو)
. مف الخصاؿ المحمكدة، كالمناقب العالية: (كال ييٍحيىا لو أكر)
باالندراس كاالمحاء؛ لتطاكؿ األزماف كتكررىا، فميذا يككف األكؿ منيا (: لو أكر (3)إال كيمكت)

. ذاىبان 
. مف عمره مف األياـ: (كال يتجدد لو جديد)



 

 

، كىك اآلف جديد كما بعده يككف : (إال بعد أف يىٍخمىؽى جديد) ألف غدان ال يأتي إال بعد ذىاب اليـك
. إال بعد أف يخمؽ اليـك كيككف ماضيان  (4)ال يتجدد غد: جديدان كما ذكرناه، فميذا قاؿ

. أم ال ينبت لو شيء مف أمكر الدنيا مف رزؽ كال عمر: (كال تقـك لو نابتة)
عنو شيء آخر منيا، كجعؿ النابت عبارة عمَّا ينبت منيا، ]إال كيزكؿ : (إال كتسقط منو محصكدة)

. منيا كيفنى (5)[كالمحصكد عبارة عمَّا يزكؿ
. اآلباء كاألميات كاألجداد: (كقد مضت أصكؿ)
. ألنيـ لكالىـ ما كٌنا، كىذا ىك الفائدة يككف الشيء أصبلن لليره: (نحف فركعيا)

 __________
. إلخ...األكمة بالفتح في (: ب)في  (1)
. ما يسبقيا(: ب)في  (2)
. إال مات: إال يمكت، كفي شرح النيج(: ب)في  (3)
غدان (: أ)في  (4)
 (.ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (5)
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ذىاب أصمو،  (1)ما ىا ىنا استفيامية، كأراد كيؼ يبقى فرع مع: (فما بقاء فرع بعد ذىاب أصمو؟)
. ىذا مستحيؿ في العقكؿ متعذر

الحدث في الديف، كـ منيا ماىك محمكد كما ىك : البدعة ىي: (كما أحدكت بدعة إال ترؾ بيا سنة)
، كىكما كاف مضادان لمسنة مناقضان  (2)أبدع، كليس مضادان لمسنة، كال مزايبلن  ليا، كمنيا ماىك مذمـك

. إحداث البدعة فيو ترؾ السنة، يشير بو إلى ماقمناه: ليا فميذا قاؿ
يمانان يـك )): احذركىا، كفي الحديث: (فاتقكا البدع) مف انتير صاحب بدعة مؤل اهلل قمبو أمنان كا 

(. 3()(القيامة
. الطريؽ الكاسع: (كالزمكا المييع)
أم ما كاف منيا متقدمان، كىكجمع عازمة كأراد ما عمؿ بو األفاضؿ مف : (إف عكاـز األمكر أفضميا)

، كىي العجكز المسنة، : القدماء، كالعيكف مف العمماء، فيك حؽ ال معزؿ عنو، أك يككف جمع عكـز
استعارة مف ذلؾ أم ما كاف متقدمان معمكالن بو مف السمؼ الصالح، فيك حؽ فيجب اتباعو، كال يجكز 

. مخالفتو
 __________

. بعد(: ب)في  (1)



 

 

. كال مزيبلن (: ب)في  (2)
، كىك في مكسكعة أطراؼ الحديث 2/308، كفي كشؼ الخفاء 1/318ركاه في مسند الشياب  (3)

 (.333)، كاألسرار المرفكعة لعمي القارم 6/196 كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 8/151النبكم 
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كلـ يسبؽ بو عمؿ أىؿ الصبلح فيك شر، كأراد ما  (2)أم ما أحدث(: محدكاتيا شرارىا (1)فإف)
ما رآه )): أحدث مما يككف مخالفان لما قد عمؿ عميو األفاضؿ مف أىؿ البصيرة، كفي الحديث

((. ، كشرىا محدكاتيا(4)خير األمكر أكسطيا: ))، كقاؿ(3()(المسممكف حسنان فيك عند اهلل حسف
 
رضي اهلل عنو كقد استشاره في حرب الفرس  (5)كمف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب عمر (137)

بنفسو 
لى الديف: (إف ىذا األمر) . يشيرا 
. تأييده ك النقصة بعناية، مف جية أحد مف الخمؽ(: كال خذالنو (6)لـ يكف نصره ألحد)
. غمبة في الجيكش، كالقمة منيـ: (بككرة كالقمة)
. تكحيده، كأكامره كنكاىيو: (كىك ديف اهلل)
. الشمس، كعمى رءكس األشياد (8)عمى أىٍكجً  (7)أعمنو: (الذم أظيره)
. لؤلعداءممف خالؼ أمره كنييو: (كجنده الذم أعدَّه)
. مف عنده بالنصركالتأييد، كاللمبة كالتكبيت: (كأمدَّه)
. إلى حيث ال يمكف حدُّه كال كصفو، مف االستطالة كالعمك: (حتى بمغ ما بمغ)
. مف الرفعة إلى حيث عمـ اهلل: (فطمع حيث طمع)

 __________
ف: في النيج (1) . كا 
. حدث(: ب)في  (2)
، كركاه مكقكفان عمى عبد اهلل 1/177أخرجو مف حديث عف أبي ذر الييكمي في مجمع الزكائد  (3)

، كأكرده في 1/379، كأحمد بف حنبؿ في مسنده3/83بف مسعكد الحاكـ النيسابكرم في المستدرؾ 
 2/263، ككشؼ الخفاء 4/133 كعزاه إلى نصب الراية لمزيمعي 9/133مكسكعة أطراؼ الحديث 

. كغيرىا
. أكساطيا: كفي نسخة أخرل( ب)في  (4)
. كمف كبلـ لو لعمر(: ب)في  (5)



 

 

. ألحد، سقط مف النيج (6)
. أعبله عمى برج(: ب)في  (7)
 .ضد اليبكط: األكج (8)
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اسـ المفعكؿ في مكضع  (1)إف: إما عمى كعد مف اهلل إف قمنا: (كنحف عمى مكعكد مف اهلل)
ما عمى أمر مكعكد بو مف جية اهلل تعالى في النصر لدينو، كخذالف ماعداه مف األدياف  المصدر، كا 

زالتيا . كمحكىا كا 
. أنجز كعده إذا أتمَّو، كحصمو كصدؽ فيو: (كاهلل منجز كعده)
. كىـ جند اإلسبلـ: (كناصر جنده)
. ليا (2)القائـ بأعباء الخبلفة، الصادر عف رأيو جميع أحكاـ الشريعة كالمنفذ: (كمكاف القيّْـ باألمر)
: أراد بمنزلة الخيط الذم ينظـ فيو الخرز كالآللئ، فإنو ال محالة: (مكاف النظاـ مف الخرز)
. مخافة أال يتفرؽ كيتبدد: (يجمعو كيضمو)
. الخيط الذم سمكت فيو ىذه الخرز: (فإف انقطع النظاـ)
. لفقد ما يضمُّو كيجمعو: (تفرؽ كذىب)
: أعالي الشيء كنكاحيو كجكانبو، كفي الحديث: الكاحد حذفكر، كىف(: بحذافيره أبدان  (3)كـ لـ يجتمع)
، فميذا تناكر لعدـ ما (4)((إذا بدا عمـ مف أعبلـ الساعة كأشراطيا، تتابعت كنظاـ انقطع سمكو))

. يمسكو
. أراد بو الكقت الذم ىـ فيو: (كالعرب اليـك)
ف كانكا قميبلن ) : حكاشيو (5)عددان قميبلن إذ لـ يفش اإلسبلـ، كتنشر: (كا 
ف كاف عددىـ قميبلن فسمطانيـ عظيـ باإلسبلـ، كفي الحديث(: باإلسبلـ (6)فيـ ككير) : أراد أنيـ كا 
. ((اإلسبلـ يعمك كال يعمى))
(. 7)أراد بالتناصر كالمعاضدة، كالتعاكف، كالمرافدة مف بعضيـ ببعض: (عزيزكف باالجتماع)

 __________
. إنو اسـ مفعكؿ(: ب)إنو، كما أكبتو مف نسخة أخرل، ك في (: أ)في  (1)
. كالمفيد(: ب)في  (2)
. يجمع(: أ)في  (3)
، 4/5، كالمنذرم في الترغيب كالترىيب 4/495أخرج الحديث بمعنى مقارب الترمذم في سننو  (4)

(. 187) في الباب 2/366كىك في مسند شمس األخبار 



 

 

. كتنتشر(: ب)في  (5)
. فيـ ككيركف: في النيج (6)
 .بعض(: ب)في  (7)
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. تدكر عميو الرحى (1)المسمار الذم: القطب ىك: (فكف قطبان )
لؾ كأدرىا أنت بنفسؾ، أك أراد كف أنت  (3)أراد إما اجعميـ رحى(: الرحى بالعرب (2)كاستدر)

. كالرحى، كاطمب إدارتيا بيـ
: كاجعميـ يصمكنيا ما خبلؾ أم يدخمكنيا كيمقكف شرىا،، مف قكليـ: (كأىٍصًميـ دكنؾ نار الحرب)

ـى يىٍصمىٍكنىيىا}: أصميتو النار إذا أدخمتو فييا، قاؿ اهلل تعالى يىنَّ [. 29:إبراىيـ]{جى
. فارقت مكانؾ: (فإنؾ إف شىخىصت)
. اهلل تعالى، كالقياـ بأمر المسمميف (4)دار اإلسبلـ كحيث إنفاذ حكـ: (مف ىذه األرض)
نفضت الككب أنفضو إذا حركتو، كمف : يحتمؿ أف يككف بالفاء،، مف قكليـ: (انتفضت عميؾ العرب)

األرض  (6)تنقضت: كلدىا، كيحتمؿ أف يككف بالقاؼ، مف قكليـ (5)نفضت المرأة كرشيا إذا ككر
. بو، كأراد انتشارىـ بالمخالفة عميو (7)بالنبات إذا تشققت

. أقاصييا البعيدة: (مف أطرافيا)
جياتيا المتباينة، يطمبكف اجتياح دار اإلسبلـ، كاللمبة عمييا قيران، كيعظـ مكرىـ، : (كأقطارىا)
. استطالتيـ بعدؾ عمى مف كراءؾ مف المسمميف[ (8)كتكبر]
. مف دار اإلسبلـ، كحفظ مف فييا مف العمماء ككافة المسمميف: (حتى يككف ما تدع كراءؾ)
نما قاؿ ليا: (مف العكرات) عكرة لما يظير عند : األمكر الميمة التي يجب سترىا كتلطيتيا، كا 

. انكشافيا كتليرىا مف القبح كالمسآءة في الديف
. أعظـ مكقعان عندؾ؛ ألنيا ىي األصؿ كماعداىا كالفرع باإلضافة إلييا: (أىَـّ إليؾ)
. ممف غزكتو كقصدتو مف ىؤالء: (مما بيف يديؾ)

 __________
. التي(: أ)في  (1)
. كاستد، كىك تحريؼ(: أ)في  (2)
. رحاؾ(: ب)في  (3)
. كحيث االنقياد لحكـ اهلل تعالى(: ب)في  (4)
. كبر(: أ)في  (5)



 

 

. تنقض(: ب)في  (6)
. شققت(: ب)في  (7)
 (.ب)سقط مف  (8)
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. الذم ال يبيف كبلمو: جمع أعجـ، كىك: (إف األعاجـ)
. في ىذه األكقات المستقبمة: (إف ينظركا إليؾ غدان )
. يجيمكا أنظارىـ، كيضربكا سياـ الرأم: (يقكلكا)
: ألنفسيـ (1)قاعدة أمرىـ، كالذم تدكر عميو الرحى، كيقكلكا: (ىذا أصؿ العرب)
. استأصمتمكه قتبلن، كأخذتمكه(: اقتطعتمكه (2)إذا)
. عف الحرب كشفّْ اللارات مف كؿ جية إذ ال يبقى أحد منيـ يقـك مقامو كيسدُّ مسدَّه: (استرحتـ)
. في أنفسيـ مما ذكره (3)يشير إلى ما قد قرركه: (فيككف ذلؾ)
. أعظـ لمكرىـ، كأدخؿ في جرأتيـ: (أشد لكمىبيـ)
. في قتمؾ كاستئصاؿ شأفتؾ: (عميؾ)
كيككف سببان ألف يطمعكا فيؾ، فىقىًبؿى ما قالو أمير المؤمنيف، كترؾ عمر اللزك بعد : (كطمعيـ فيؾ)

، كأنو كبلـ عارؼ بالحرب كمكائدىا، كمحيط  ، كالككيقة بالعـز ذلؾ، كعرؼ أف ىذا ىك األمر بالحـز
. منيا بأسرارىا كمقاصدىا

إف الفرس قد خرجكا لقتاؿ : ألف عمرقاؿ(: المسمميف (4)فأما ما ذكرت مف مسير القـك إلى قتاؿ)
: المسمميف، يؤكد غزكىـ إلى ببلدىـ، فقاؿ لو أمير المؤمنيف

. فمك شاء لكفَّيـ عف ذلؾ: (إف اهلل أكره لمسيرىـ منؾ)
كلكنو يريد البمكل كاالمتحاف بالصبر عمى الجياد كمشاقو، كعظيـ : (كىك أقدرعمى تليير ما يكره)

. تكاليفو
إنيـ عدد عظيـ، كجّـّ غفير، ال يحصي أعدادىـ إال اهلل، : ألف عمرقاؿ: (كأما ما ذكرت مف عددىـ)

كىـ زائدكف عمى العدة التي حكى اهلل تعالى مف أف الكاحد يككف لبل كنيف، كأراد أف الجياد كالحاؿ 
: ىذه مع ككرة عددىـ ىؿ يككف كاجبان أك يسقط كجكبو؟ فقاؿ لو أمير المؤمنيف

 __________
. كتقكؿ(: أ)في  (1)
. فإذا: كالنيج( ب)في  (2)



 

 

. قدركه(: ب)في  (3)
 (.أ)قتاؿ، سقط مف : قكلو (4)
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أراد في زمف الرسكؿ في جميع اللزكات كميا، كبدر، (: لـ نكف نقاتؿ فيما مضى بالككرة (1)فإنَّا)
. كحنيف، كالخندؽ، كغيرىا مف اللزكات

نَّما كنَّا) . مف جية اهلل تعالى بإمداد المبلئكة(: نقاتؿ بالنصر (2)كا 
باأللطاؼ الخفية، كإلقاء الرعب في قمكبيـ، كخذالنيـ بالفشؿ كالطيش، كالييبة في : (كالمعكنة)

رعاد فرائصيـ، فترؾ عمرما في نفسو مف ذلؾ،  صدكرىـ، كغير ذلؾ مما يككف سببان في فشميـ، كا 
الرأم  (3)كلـ ير إلى مخالفة أمير المؤمنيف في ذلؾ سبيبلن، لما تحقؽ كجو الصبلح، كعمـ أنو ىك

، ككيؼ ال كقد الحت عمى كجيو مخايؿ الصكاب، كزالت عنو ترجيمات (4)الذم ال يسع مخالفتو
الظنكف، كشككؾ االرتياب، كقدكاف استشاره في غزك الرـك أيضان، فأشار بخبلؼ ذلؾ، كقد قدمنا 

، كلما كصؿ إليو كتاب رسكؿ اهلل قىًبمىو ، ككسرل ىك ممؾ (5)كبلمو في ذلؾ، كقيصر ىك ممؾ الرـك
قو، فقالعميو السبلـ (6)الفرس، كلما كصؿ إليو كتاب رسكؿ اهلل ، كـ قاؿ النبي (7(()تمزؽ ممكو: ))مزَّ

ذا ىمؾ قيصر فبل قيصر بعده)): عميو السبلـ ، يشير بذلؾ (8)((إذا ىمؾ كسرل فبل كسرل بعده، كا 
بطاؿ أمرىـ، فكاف كماقاؿ مف أخذىـ كقتميـ، كاستئصاؿ المسمميف لشأفتيـ، فقتؿ  إلى قكة اإلسبلـ، كا 

اهلل ىذا كسرل أنك شركاف بجند اإلسبلـ كأنصاره، كأخذت بنتو بكراف سبية، كضرب 
 __________

. فإف(: أ)في  (1)
. كشرح النيج(. ب)كنا زيادة في : قكلو (2)
(. ب)ىك، زيادة في  (3)
. 101-9/99انظر تفاصيؿ ذلؾ في شرح ابف أبي الحديد  (4)
. قبَّمو(: ب)في  (5)
. الرسكؿ(: أ)في  (6)
. 9/177أخرجو البييقي في السنف الكبرل  (7)
، كالترمذم في سننو 15/83، كابف حباف في صحيحو (1135)3أخرجو البخارم في صحيحو  (8)
 .9/177، كالبييقي في السنف الكبرل 8/289، كالييكمي في مجمع الزكائد 4/497
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الحسف بف عمي، كقاؿ  (1)عمييا بالسياـ، فسأليا عبد اهلل بف عمر أباه ليطأىا فأبى، فأعطاىا
. إئتني بأب مكؿ أبيو، كأـ مكؿ أمو، كأنا أعطيؾ إياىا: (2)البنو

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا القرآف  (138)
كىك عممو بما لمخمؽ فيو مف المصمحة كاليداية (: بالحؽ (4)محمدان صمى اهلل عميو كآلو (3)بعث)

. إلى الديف القيّْـ فبعكو اهلل
مف الشرؾ إلى التكحيد، كأف تككف العبادة خالصة هلل : (ليخرج عباده مف عبادة األككاف إلى عبادتو)

. كال تككف لليره مف ككف أك صنـ، أك غير ذلؾ مما ييٍعبىدي مف دكف اهلل]تعالى، 
(: 5)[مف أنكاع البديع، يسمى بالتجنيس المطمؽ، كقكلو تعالى (عباده مف عبادة األككاف): كقكلو

مىى ييكسيؼى } مىٍيمىافى ًلمَّوً }: كقكلو تعالى [84:يكسؼ]{يىاأىسىفىى عى ، كىكمكجكد [44:النمؿ]{كىأىٍسمىٍمتي مىعى سي
(: 6)في القرآف ككير، كمنو قكؿ أبي فراس

فما السُّبلؼ دىىىٍتني بؿ سكالفيو 
 

( 7)كال الشَّمكؿ اٍزدىىىٍتني بؿ شمائميو
 

بو  (8)أىٍلًكم ًبعىٍزًمي أصداغى لكيفى 
 __________

. كأعطا(: أ)في  (1)
. ألبيو، كىك تصحيؼ(: أ)في  (2)
. إلخ...فبعث اهلل محمدان : في النيج (3)
. كآلو، زيادة في النيج (4)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (5)
أمير  [ىػ 357-320]ىك الحارث بف سعيد بف حمداف التلمبي، المشيكر بأبي فراس الحمداني  (6)

شاعر فارس، كىك ابف عـ سيؼ الدكلة، كلو كقائع ككيرة قاتؿ بيا بيف يدم سيؼ الدكلة، ككاف سيؼ 
الدكلة يحبو كيجمو كيستصحبو في غزكاتو كميا، كقمده منبجان كحراف كأعماليا، كلو ديكاف شعر مطبكع 

(. 2/155األعبلـ )
. األخبلؽ: الخمر أيضان، كالشمائؿ: ناحية مقدَّـ العينيؽ، كالشَّمكؿ: الخمر، كالسكالؼ: السُّبلؼ (7)
 .ألكف(: ب)في  (8)



 

 

(3/882 )

 

ٍبًرم بما تىٍحًكم حبلئميو  كًعٍيؿى صى
 

: قكلو (1)كفي الحريريات
كأٍحكىل حىكىل رقّْي ًبرقة لٍطًفًو 

 
كغىادىرني أىًلؼ السُّيادى للدرًه 

 
. فعؿ ما يريده مف القبائح كميا، كالكؼ عف الكاجبات كميا: (كمف طاعة الشيطاف)
. إلى فعؿ ما يريده مف ذلؾ: (إلى طاعتو)
كتبت بالقمـ، : ليخرج، إما عمى عمى جية اآللة، كقكلؾ: بعث، أك بقكلو: الباء متعمقة بقكلو: (بقرآف)

ما عمى جية الحالية، كقكلؾ . دخؿ عمينا بكياب السفر أم البسان ليا: كا 
ما بَّيف محكمو مف متشابيو كمجممو : (قد بيَّنو) إما أظير مراده منو بما أكضحو فيو مف األحكاـ، كا 

. مف مبٌينو، كعامو بخاصو، كغيرذلؾ مف األحكاـ المبيمة فيو
ما جعؿ فيو الحكمة كالشفاء كالنكر كاليدل، كما قاؿ : (كأحكمو) إما جعؿ محكمان ال لبس فيو، كا 

[. 89:النحؿ]{ًتٍبيىاننا ًلكيؿّْ شىٍيءو }: تعالى
 __________

كىك تحريؼ، كالحريريات ىي المعركفة بالمقامات الحريرية نسبة لمؤلفيا .الجريرياف(: أ)في  (1)
 . ى516القاسـ بف عمي بف محمد الحريرم البصرم، المتكفى سنة 
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عمى كجكد اهلل تعالى، كتكحيده  (2[)الباىرة ]ليعممكا منو األدلة (: جيمكه (1)ليعمـ العباد ربيـ إذ)
كحكمتو، فإف اهلل تعالى رتَّب األدلة عمى كجكده، كباىر حكمتو كعجائب مخمكقاتو عمى أكمؿ ترتيب، 
كساقيا عمى أحسف سياؽ، بحيث ال يكجد تحريرىا في كتب المتكمميف، كال يخطر ألحد منيـ عمى 

كبات الحشر كالنشر، كأحكاؿ  بطاؿ إليية غيره، كا  باؿ، كأككر القرآف مممؤ مف الداللة عمى التكحيد، كا 
منبية عمى غيرىا، كىي قكلو تعالى  (3)القيامة، كغير ذلؾ مف العمـك الدينية، كلنذكر مف ذلؾ آية

ـٍ  (4)يىاأىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكا}: في سكرة البقرة ـٍ كىالًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي اًلديكفى }: إلىقكلو{ ...رى ( 5){خى



 

 

 __________
. إذا(: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. أنو، كىك تصحيؼ(: أ)في  (3)
. اتقكا، كالصكاب كما أكبتو: في النسخ (4)
كىٌف قكؿ اهلل عز  (25)إلى اآلية  (21)ىي خمس آيات قرآنية شريفة في سكرة البقرة مف اآلية  (5)

ـي األىٍرضى }: كجؿ عىؿى لىكي ، الًَّذم جى ـٍ تىتَّقيكفى ـٍ لىعىمَّكي ـٍ كىالًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىاأىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكا رى
ـٍ فىبلى تىٍجعىميكا ًلمًَّو أىندىادنا كىأىٍنتيـٍ  ًفرىاشنا كىالسَّمىاءى ًبنىاءن كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبًو ًمفى الكَّمىرىاًت ًرٍزقنا لىكي
ـٍ ًمٍف ديكًف المًَّو  ٍبًدنىا فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍكًمًو كىاٍدعيكا شييىدىاءىكي مىى عى ٍلنىا عى ٍيبو ًممَّا نىزَّ ٍف كينتيـٍ ًفي رى ، كىاً  تىٍعمىميكفى
 ، ارىةي أيًعدٍَّت ًلٍمكىاًفًريفى قيكديىىا النَّاسي كىاٍلًحجى لىٍف تىٍفعىميكا فىاتَّقيكا النَّارى الًَّتي كى ـٍ تىٍفعىميكا كى ، فىًإٍف لى اًدًقيفى ًإٍف كينتيـٍ صى
ًزقيكا ًمٍنيىا ًمٍف كىمىرىةو  نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري كيمَّمىا ري ـٍ جى اًت أىفَّ لىيي اًلحى بىشًّْر الًَّذيفى آمىنيكا كىعىًمميكا الصَّ كى

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى ـٍ ًفييىا أىٍزكىاجه ميطىيَّرىةه كىىي لىيي ًزٍقنىا ًمٍف قىٍبؿي كىأيتيكا ًبًو ميتىشىاًبينا كى صدؽ  {ًرٍزقنا قىاليكا ىىذىا الًَّذم ري
 .اهلل العظيـ
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فدٌؿ أكالن عمى كجكده بخمقيـ، كبخمؽ آبائيـ، كبخمؽ السماء كاألرض، كـ بإنزاؿ المطر، كخمؽ ىذه 
، كـ حذَّر مف (1)الكمرات رزقان لمخمؽ، كـ خرج مف ذلؾ إلى تقرير النبكة بإظيارالمعجز كالتحدم بو

( 2)النار كبشَّر بالجنة، فجمع في ىذه اآلية مف أ صكؿ الديانة، كأحكاـ اآلخرة ما يشيد لو ظاىرىا
، كىكذا حاؿ غيرىا مف اآليات مف سكرة (3)بالترتيب البلئؽ، كتشيد لو العقكؿ بالصحة كالكبات

. النحؿ، كغيرىا مف السكر
. بإكبات غيره إليان : (كليقركا بو بعد إذ جحدكه)
كنفكه، كعمَّقكا ىذه الحكادث بليره مف عقؿ، أك فمؾ أك نجـ، أك غيرذلؾ مف : (كليكبتكه بعد إذ أنكركه)

. التمكييات الباطمة
ظير بما أكدع في كتابو مف بياف ىذه األدلة الدالة عمى كجكده، : (فتجمَّى ليـ سبحانو في كتابو)

كبات حكمتو كباىر قدرتو . كا 
. لـ يشاىدكه اكتفاء بمشاىدة العقكؿ لو، كتحققيا لكجكده(: رأكه (4)مف غير أف يككنكا)
: مف خمؽ ىذه المككنات العظيمة الدالة عمى باىرالقدرة، كما قاؿ تعالى: (كبما أراىـ مف قدرتو)
اًلؽي كيؿّْ شىٍيءو } [. 102:األنعاـ]{خى
بّْؾى لىشىًديده }: عذابو كنقماتو، بقكلو تعالى: (كخٌكفيـ مف سطكتو) بَّؾى ى{، [12:البركج]{ًإفَّ بىٍطشى رى ًإفَّ رى



 

 

[. 6:الرعد]{لىشىًديدي اٍلًعقىابً 
. العقكبات: محقو إذا أبطمو كأفسده، كالمكيبلت: (ككيؼ محؽ مف محؽ بالمىكيبلت)
ًمٍنيىا قىاًئـه }: إذا قطعو، قاؿ اهلل تعالى (5)حصده: (!كاحتصد مف احتصد بالنقمات)

ًصيده  . كأراد كقطع دابر مف قطع مف األمـ الماضية، كالقرك ف الخالية [100:ىكد]{كىحى
 __________

(. ب)بو، زيادة في : قكلو (1)
. ظاىره(: أ)في  (2)
. كالبياف(: أ)في  (3)
. يككنكا، زيادة في شرح النيج (4)
 .أحصده(: أ)في  (5)
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نو سيأتي عميكـ مف بعدم) . بعد كفاتي كانقطاع أيامي: (كا 
. الندراس أحكامو كامحاء رسكمو كأعبلمو(:أخفى مف الحؽ (1)زماف ليس فيو شيء)
. لعمكه كارتفاعو: (كال أظير مف الباطؿ)
. فيكذب عمييما، كيقاؿ عمييما ما ال يقكالنو: (ك ال أككر مف الكذب عمى اهلل كعمى رسكلو)
. بار المتاع إذا كسد، كلـ يكف لو قيمة كال كزف: (كليس عند أىؿ ذلؾ الزماف سمعة أبكرمف الكتاب)
إذا أقيمت حركفو، كأخرجت مف مخارجيا، كأظيرت أحكامو، كأقٌرت في : (إذا تمي حؽ تبلكتو)

. مكاضعيا، فمتى كاف عمى ىذه الصفة كاف بائران ال يمتفت إليو، كاليعكؿ عميو
أراد أف القرآف إذا بدّْلت أحكامو كغيّْرت رسكمو، كانكا أشكؽ : (كال أنفؽ منو إذا حرّْؼ عف مكاضعو)

ما يككف إلىسماعو، كأقبؿ ما يككف عميو لماكاف ذلؾ يكافؽ أىكاءىـ، كتطيب بو نفكسيـ، فيـ 
. يسرعكف إليو غاية اإلسراع

. لقمة مف يعمؿ بو، كيدعك إليو فيك ينكر إذا قصد: (كال في الببلد شيء أنكر مف المعركؼ)
قباؿ الناس عميو: (كال أعرؼ مف المنكر) . لككرة العامميف بو، كا 
ىمالو، كما قاؿ تعالى: (فقد نبذ الكتاب حممتو) فىنىبىذيكهي كىرىاءى }: كنى بذلؾ عف اطراح أحكامو كا 

[. 187:آؿ عمراف]{ظيييكًرًىـٍ 
. بترؾ درسو حتى امَّحى عف قمكبيـ: (كتناساه حفظتو)
أم  (يكمئذ): عنى بالكتاب القرآف، كبأىمو أىؿ البيت، ىك كأكالده، كأراد بقكلو: (فالكتاب يكمئذ كأىمو)

. زماف حصكؿ ىذه الحكادث التي ذكرىا، كالتنكيف عكض مف تمؾ الجممة المذككرة أكالن 



 

 

. عف أماكنيما: (منفياف)
. عف مستقرىما: (طريداف)
ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر؛ ألنيما الكقبلف فبليزاالف مجتمعيف عمى الحؽ، كما قاؿ : (كصاحباف)

. ((كتاب اهلل، كعترتي أىؿ بيتي: قد خمفت فيكـ الكقميف)): عميو السبلـ
 __________

 .كشرح النيج( ب)شيء زيادة في : قكلو (1)

(3/886 )

 

افتعاؿ مف الصحبة، كأراد أف اقترانيما مف أجؿ داللتيماعمى الحؽ فيما : االصطحاب: (مصطحباف)
. ال يفترقاف أبدان 

(. 1)[كىي طريؽ الجنة كاليداية إلى الديف كالتكحيد كاإلقرار بأمكر اآلخرة: (في طريؽ كاحد)]
ٍبكىةو }: آكاه إذا ضمَّو ككفمو، قاؿ اهلل تعالى: (ال يؤكييما مؤك) ٍينىاىيمىا ًإلىى رى كأراد أنو  [50:المؤمنكف]{كىآكى

. اليعمؿ بيما عامؿ، كال يميؿ إلييما مائؿ أصبلن 
. يريد مف ذكرناه مف أىؿ البيت كالقرآف(: كأىمو (2)فالكتاب)
. كائناف كحاصبلف معيـ: (في ذلؾ الزماف في الناس)
. لعدـ مف يعمؿ بيما، فكأنيما في الحقيقة مرتفعاف عنيـ: (كليسا فييـ)
. مصاحباف ليـ في جميع الحاالت: (كمعيـ)
أم أنيما بيف أظيرىـ، ككائناف معيـ، كليسا معيـ لـ يتفقكا عمى معرفة أحكاميما، : (كليسا معيـ)

. كما يتكجو مف حقيما فكأنيما في الحقيقة بائناف عنيـ بعيداف
ألنيما يدعكاف إلى الحؽ، كيدالف عميو، كىـ مكبُّكف عمى (: تكافؽ اليدل (3)[ال]ألف الضبللة )

. بو، فبل يتبلءمكف كال يتقاربكف (4)الباطؿ عاممكف
ف اجتمعا) : فيو كجياف: (كا 

ف اجتمعا فيما في الحقيقة مفترقاف؛ لتباينيما في : أحدىما أف يريد أف الضبللة التكافؽ اليدل، كا 
. المعنى
. أف يريد اال ستئناؼ بالشرط أم إف حصؿ اجتماعيما: ككانييما

. أم عمى مخالفة أمرالديف؛ ألف اجتماعيما عمى ذلؾ ىكفرقة في الحقيقة: (كاجتمع القـك عمى الفرقة)
 __________

(. أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (1)
. إلخ، كما أكبتو مف ب كشرح النيج، كمف نسخة أخرل...كالكتاب، كأىمو كذلؾ الزماف (: أ)في  (2)



 

 

(. ب)، كىك في النيج، كقد أكبتو مف النيج، كمف (أ)سقط مف  (3)
 .فاعمكف بو(: ب)في  (4)

(3/887 )

 

كخالفكا ما يجب فيو اال جتماع مف أحكاـ اهلل كأمره كنييو،  (2)أم(: الجماعة (1)كافترقكا عمى)
. ففعميـ ىذا مف االجتماع عمى الفرقة، كالفرقة عمى الجماعة

. فيككف تابعان ليـ عمى ما ييككنو كيريدكنو: (كأنيـ أئمة الكتاب)
. فيحتكمكف ألمره، كيتابعكنو عمى مراده، كينقادكف ألمره كنييو: (كليس الكتاب إمامان ليـ)
الفاء ىذه ىي جكاب الشرط، أم إف اجتمعا الكتاب كأىمو، فميس (: عندىـ إال اسمو (3)فمـ يبؽ)

. عامميف بو، كال يؤكركف شيئان منو لمخالفتيـ لو في جميع أحكاليـ (4)معيـ إال اسمو، كليسكا
كال يتحققكف منو إال سكاد المكتكب كتأليؼ أحرفو بعضيا إلى (: إال خطو كزبره (5)[منو]كال يعرفكف )

. بعض، فأما أحكامو فبل تخطر ألحد منيـ عمى باؿ
. أم مف قبؿ ىذه األشياء التي ذكرىا، مف نبذ الكتاب كأىمو، كاطراحيما مف أيدييـ: (كمف قبؿ)

 __________
. عف(: ب)في  (1)
(. ب)أم، زيادة في  (2)
. إلخ...فمـ يبؽ عندىـ منو: فميس عندىـ منو، كفي شرح النيج(: ب)في  (3)
. كليس(: أ)في  (4)
 .كمف شرح النيج( ب)سقط مف  (5)

(3/888 )

 

بالعمماء كاألفاضؿ، كفعمكا بيـ كؿ  (2)ما ىا ىنا مصدرية، أم كتمكَّمكا(: بالصالحيف (1)ما مكَّمكا)
مكَّؿ بو إذا نكَّؿ بو، كالمصدر مكبلن، : قكليـ (3)فعؿ قبيح مف تشريدىـ عف الببلد كطردىـ، مف
ٍكمىةي، كفي الحديث بعد قتؿ حمزة فنزلت  ((كاهلل ألف مكنني اهلل ألمكمفَّ بسبعيف منيـ)): كاالسـ منو اٍلمي

ٍف عىاقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍكًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبوً }: اآلية فما قاـ فينا مقامان بعد ذلؾ إال كىك  [126:النحؿ ](4){كىاً 
. ينيانا عف المكمة

. أنكاعان مف المكؿ، كضركبان منيا: (كؿ مكمة)



 

 

. إنو كذب عمى اهلل افتركه عميو: كقالكا في كؿ ما صد قكا فيو(: (5)كسمَّكا صدقيـ عمى اهلل فرية)
ٍكمىة، لما كاف دعاؤىـ إلى اهلل : (كجعمكا في الحسنة عقكبة السيئة) أراد أنيـ عاقبكىـ، كمكَّمكا بيـ كؿ مي

، (6)كاجتيادىـ في دينو بمنزلة ما لك كانكا عمى خبلؼ ذلؾ، مف تحريؼ أمر اهلل كالدعاء إلى غيرىـ
. فما يناليـ عمى األكؿ إال مكؿ ما ناليـ عمى الكاني مف العقكبة

نما ىمؾ مف كاف قبمكـ) : مف األمـ كالقركف، إنما كاف ذلؾ(: (7)كا 
. ككرتيا عمييـ، كغمبتيا عمى عقكليـ بالتلطية كاإلعماء: (بطكؿ آماليـ)

 __________
. ما مكمكه(: أ)في  (1)
. كمكمكا: في نسخة أخرل (2)
. كقكليـ(: ب)في  (3)
 بسنده عف ابف عباس، كالحاكـ في 2/187أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (4)

، كركاه باختبلؼ يسير ابف أبي الحديد في 6/119، كالييكمي في مجمع الزكائد 3/218المستدرؾ 
.  عف الكاقدم15/17شرح النيج 

. كما أكبتو: قكية، كىك تحريؼ، كالصكاب(: أ)في  (5)
. غيره: ظ: بقكلو( ب)غيره، كظنف فكقيا في: كذا في النسخ، كلعؿ الصكاب (6)
 ((.ب)ىامش في )قبميـ : في نسخة (7)

(3/889 )

 

. حتى نسكىا، كتكىمكا الخمكد فأعرضكا عف اآلخرة، كأىممكىا عف قمكبيـ: (كتليُّب آجاليـ)
األمر المكعكد بو، كىك المكت الذم ال يكذب خبره، الذم كعدكا بو : (حتى نزؿ بيـ المكعكد)

. كاستيقنكه
. أم االعتذار فبل يككف مقبكالن (: المعذرة (1)الذم تيردُّ عنده)
نما كاف األمر كما ذكر (: التكبة (2)كترفع عنده) أم ال يككف ليا حكـ في القبكؿ فيي مرفكعة، كا 

مف بطبلف االعتذار، كرفع التكبة؛ لما فيو مف اإللجاء بمشاىدة المبلئكة كتحقؽ األحكاؿ كميا، 
لىٍيسىًت التٍَّكبىةي ًلمًَّذيفى }: فؤلجؿ ذلؾ بطمت التكبة، كارتفع االعتذار، كيصدّْؽ ما قمناه قكلو تعالى كى

ـٍ  ـي اٍلمىٍكتي قىاؿى ًإٌني تيٍبتي اآلفى كىالى الًَّذيفى يىميكتيكفى كىىي دىىي تَّى ًإذىا حىضىرى أىحى يىٍعمىميكفى السَّيّْئىاًت حى
، فسكَّل اهلل ىا ىنا بيف مف سكَّل ىذه التكبة عند المكت، كبيف مف يمكت [18:النساء]{كيفَّاره 

. ، في استحقاؽ العقكبة، كفي ىذا داللة عمى استعجاؿ التكبة، كالتحفظ عمى تقديميا(3)كىككافر
. كذلؾ ما يككف بعد المكت مف عذاب اهلل كنكالو كأليـ عقكبتو: (كتحؿ معو القارعة كالنقمة)



 

 

. الضمير ىاىنا لمشأف؛ ألنو مكضع تفخيـ كمباللة: (أييا الناس، إنو)
. طمب النصيحة مف جيتو، بفعؿ األلطاؼ الخفية مف جيتو: (مف استنصح اهلل)
ٌفؽ) ما لمككاب الجزيؿ، كرفع المنزلة عند اهلل، ككؿ ذلؾ فيو إحراز : (كي إما لؤلعماؿ الصالحة، كا 

. رضكاف اهلل ككريـ مآبو
ال : (كمف اتخذ قكلو دليبلن ) جعؿ القرآف إمامان لو فيما يأتي كيذر في جميع أمكره فبل يكرد كال يصدرا 
. بو

 __________
. عنو: في شرح النيج (1)
. عنو: ك في شرح النيج(: ب)في  (2)
 .كبيف مف يمكت كافران (: ب)في  (3)

(3/890 )

 

. ىداه اهلل لمخصمة المرضية عنده المستقيمة المؤدية إلى الجنة: (ىيدم لمت ي ىي أقـك)
ف جاراهلل آمف) المستند إليو في أمكره، المعتمد عميو في أحكالو، المتككؿ عميو آمف مف كؿ ما : (كا 

ٍسبيوي }: يخافو مف الشركر كالببلكم، كما قاؿ تعالى مىى المًَّو فىييكى حى كٍَّؿ عى مىٍف يىتىكى ، مف كؿ [3:الطبلؽ]{كى
. ما يخاؼ كيحذر

بترؾ طاعتو، الكائف مف حزب الشيطاف فيك خائؼ، إما مف  (1)كالمعادم هلل: (كعدكه خائؼ)
ما مف تسميط مف يقيره كيذلو كيقطع دابره، كفي الحديث مف )): نقمةاهلل تعالى لو؛ ألجؿ معصيتو، كا 

كمصداؽ ما قمناه  (2( )(اتقى اهلل أخاؼ اهلل منو كؿ شيء، كمف عصى اهلل خكٌفو اهلل مف كؿ شيء
ًلٍمميٍؤًمًنيفى }: مف ذلؾ، قكلو تعالى سيكًلًو كى ًلرى : ، كقكلو تعالى في حؽ المنافقيف[8:المنافقكف]{ًلمًَّو اٍلًعزَّةي كى

مىٍيًيـٍ } ةو عى ٍيحى أم ال صيحة إال كىـ يخافكنيا إذا سمعكىا كأنيا كاقعة  [4:المنافقكف]{يىٍحسىبيكفى كيؿَّ صى
. بيـ

 __________
. لو(: ب)في  (1)
 كأكرد قريبان منو 9/211 إلى إتحاؼ السادة المتقيف 8/15عزاه في مكسكعة أطراؼ الحديث  (2)

تحاؼ 6/99كعزاه إلى الدر المنككر لمسيكطي  ((مف اتقى اهلل أىاب اهلل منو كؿ شيء)): بمفظ ، كا 
مف خاؼ اهلل خافو كؿ شيء، ))، كالحديث بمفظ 5883، ككنز العماؿ برقـ 8/621السادة المتقيف 

 .10/146ركاه ابف أبي الحديد في شرح النيج ( (كمف خاؼ غير اهلل خكفو اهلل مف كؿ شيء



 

 

(3/891 )

 

نو ال ينبلي لمف عرؼ عظمة اهلل أف يتعظَّـ) ألف عظمة اهلل تعالى ببل نياية، كال ليا حد كال ليا : (كا 
: غاية، فمف عرفيا حؽ معرفتيا فما سكاىا يككف حقيران المحالة، باإلضافة إلييا، كفي الحديث

مف : ))، كفي حديث آخر(1)((الكبرياء ردائي، كالعظمة إزارم، فمف نازعني أحدىما قصمتو))
فسبحاف مف يككف التكبرنقصان إالفيو، كمف اليحمد عمى  (2()(تكاضع رفعو اهلل، كمف تكبر أىانو اهلل

!. المكركه إالىك
أم أف ارتفاع العالميف بقدر العظمة هلل تعالى، كيتحققكف كنو : (فإف رفعة الذيف يعممكف ما عظمتو)

: حقيقتيا فنياية أمرىـ
. ألف ىذا ىك فائدة عمميـ بالعظمة، كجدكل تحققيـ ليا: (أف يتكاضعكا لو)
كيفية القدرة، كحقيقتيا، كاإلحاطة بماىيتيا، فلايتيـ ككماؿ معرفتيـ : (كسبلمة الذيف يعممكف ماقدرتو)

: بيا
ذا كاف األمر كما قمناه في ذلؾ، فعمييـ : (أف يستسممكا لو) أف ينقادكا ألمره، كيعترفكا بحقو، كا 

. االحتكاـ ألمر اهلل
. أم ال يبعدكف منو سكاء كاف عمييـ أك ليـ(: مف الحؽ (3)فبل ينفركا)

 __________
: ، كأخرجو كالمفظ في آخره3/89، كعكف المعبكد 4/484الحديث بنفس المفظ في فيض القدير  (1)
، كالييكمي في مكارد 2/35ابف حباف في صحيحو  ((فمف نازعني في أحدىما ألقيتو في النار))

، كأحمد بف حنبؿ في (1397)2، كابف ماجة في سننو 4/59، كأبك داكد في سننو 1/42الظمآف 
. 2/330، كىك في مسند الشياب 414، 2/376مسنده 

أخرجو الييكمي في مجمع (( مف تكاضع هلل رفعو اهلل، كمف تكبر قصمو اهلل: ))لو شاىد بمفظ (2)
 11/104 مف حديث عف عمر بف الخطاب، كركاه ابف أبي الحديد في شرح النيج 8/82الزكائد 

. ((كمف تكبر خفضو اهلل)): كفيو
 .فبل تنفركا: كفي شرح النيج(: ب)في  (3)

(3/892 )

 

. ألنو يعافو، كتشمئز منو نفسو، كتنفر طباعو: (نفار الصحيح مف األجرب)
. ، كافتراؽ ما بينيما مف ذلؾ(1)لتبايف حاليما: (كالبارئ مف ذم السقـ)



 

 

شىادان، كىك: (كاعممكا أنكـ لف تعرفكا الرشد) ٍشدان كىرى شىدى يىٍرًشدي ري اليداية إلى ديف اهلل، : الرشد مصدر رى
(. 2)كالعمؿ بمراضيو

. مف سخط اهلل، كما يحؿُّ بو مف غضبو كنكالو (3)مكقعو: (حتى تعرفكا الذم تركو)
. تمتكمكا بأحكامو، كتمتكمكا أكامره كنكاىيو(: الكتاب (4)كلف تأخذكا بميكاؽ)
. كيؼ حالو، كأيف بمغ بو نقض الكتاب، كتلييره كتبديمو: (حتى تعرفكا الذم نقضو)
فىاٍستىٍمًسٍؾ ًبالًَّذم أيكًحيى }: تكاظبكا عمى فعؿ أحكامو، كما قاؿ تعالى: (كلف تمسَّككا بو)

[. 43:الزخرؼ]{ًإلىٍيؾى 
طراحيا: (حتى تعرفكا الذم نبذه) . كراء ظيره، بإىماؿ أحكامو كا 

ال ييٍعرىؼي الرشدي إال بعد معرفة مف : سؤاؿ؛ الشيء في نفسو معركؼ بأحكامو كما ىيتو، فكيؼ قاؿ
تركو، كال ييٍعرىؼي الميكاؽ إال بعد معرفة مف نقضو، كىكذا سائر ما ذكره؟ 

كجكابو؛ ىك أف تعريؼ الشيء ببلزمو كحكمو آكد، مف تعريفو بذاتو؛ ألف تعريفو بحكمو يفيد معرفة 
( 5)ذاتو كحكمو، كتعريفو بذاتو ال يفيد إال معرفة ذاتو ال غير، فإذا عرفنا حكـ تارؾ الرشد كما تحقؽ

بو مف فعمو، كمايتعمؽ بو مف الذـ كالبلئمة، كانت معرفتنا لمرشد أبمغ، كيككف محمو في النفكس آكد 
. كأكقع، كىكذا القكؿ في سائر ما قالو مف الميكاؽ، كالتمسؾ بالحؽ

يشير بو إلى معرفة مف ترؾ الرشد، كالناقض لمحؽ، كالنابذ لو كراء ظيره حتى : (فالتمسكا ذلؾ)
. يحصؿ العمـ بنقائضيا عمى كماؿ كتماـ

 __________
. حاليـ(: أ)في  (1)
. بمرضاتو(: ب)في  (2)
. مكاقعو(: ب)في  (3)
. لميكاؽ(: ب)في  (4)
 .كما يتحقؽ(: ب)في  (5)

(3/893 )

 

العالميف بو المحيطيف بحقائقو، كالمستكليف عمى أسراره، كأراد أىؿ البيت ىك : (مف عند أىمو)
. كأكالده

ما أنيـ اللذاء لمقمكب ، كما أف العيش غذاء األجساـ: (فإنيـ عيش العمـ) . إما ال يحيا إالبيـ، كا 
. ألف حياة كؿ شيء إماتة لنقيضو، فما كاف حياة لمعمـ كاف إماتة لمجيؿ: (كمكت الجيؿ)
حاطتيـ بيا فحكميـ عمى (: الذيف يخبركـ حكميـ عف عمميـ (1)ىـ) ، كا  أم أمارة تبحرىـ في العمـك



 

 

. ، كنفكذ البصيرة(2)الصكاب يخبر عف باىرالعمـك
أم أنيـ ال يصمتكف إال عف حكمة كصكاب، فيكذا يككف نطقيـ إذا نطقكا، : (كصمتيـ عف منطقيـ)

ألف الصمت ربما كاف عف عيٍّ كما يككف عف حكمة، فإذا كاف الصمكت في حقيـ حكمة، فالنطؽ 
. أدخؿ في ذلؾ، كأدؿُّ عمى فضميـ مف الصمت

مف  (3)كما يظيرعمى ألسنتيـ مف الصكاب كالحكمة، داؿ عمى ما ستركه: (كظاىرىـ عف باطنيـ)
. الحكمة، كاالحتماؿ كاإلغضاء عمى المكاره كميا

. يجانبكف طريقو بؿ يقتفكف آكاره، كيسمككف طريقو كمنياجو: (ال يخالفكف الديف)
. يخالؼ بعضيـ بعضان في ذلؾ: (كال يختمفكف فيو)
. الضمير لمديف: (فيك)
. اليخالفكه في كؿ ما شيدبو، كدٌؿ عميو(: (4)بينيـ شاىد مصدؽ)
. الينطؽ بمساف: (كصامت)
الىيتو كبما قرر الشرع مف : (ناطؽ) يخبر عف اهلل بما ركب في العقكؿ مف الداللة عمى تكحيده كا 

. ذلؾ
ال يختمفكف في الديف، كالمعمـك أف الخبلؼ كاقع بيف أىؿ البيت فيما بينيـ في كؿ : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ

عصر، في المجتيدات كالصفات اإلليية، كغير ذلؾ مف االختبلؼ في المسائؿ الدينية؟ 
 __________

(. أ)ىـ، سقط مف : قكلو (1)
. العمـ(: ب)في  (2)
. يستركه(: ب)في  (3)
 .صادؽ: كالنيج كشرح النيج( ب)في  (4)

(3/894 )

 

في جكازالخبلؼ فييا؛ ألف اإلصابة ال تختص فييا بأحد دكف  (1)كجكابو؛ أما المجتيدات فبل مقاؿ
: أحد، كأما اختبلفيـ في الصفات اإلليية فذلؾ عمى كجييف

ىك : أف يككف الخبلؼ كاقعانفي أصؿ حقيقة الصفة، في إكباتيا كنفييا، كأف يقكؿ كاحد منيـ: أحدىما
إنو ليس قادران، فما ىذا حالو فيـ منزىكف عف كقكع الخبلؼ بينيـ فيو؛ ألف مف : قادر، كاآلخر يقكؿ

. نفاىا عمى ىذا االعتبار فيككافر ال محالة
القادرية حالة، : أف يككف الخبلؼ كاقعان بعد إكبات حقائؽ ىذه الصفات، كـ يقكؿ بعضيـ:ككانييما

ف كاف أحد القكليف خطأ : ىي حكـ، كبعضيـ يقكؿ: كبعضيـ يقكؿ ىي نفس الذات، فيذا الخبلؼ، كا 



 

 

نما يحكـ فيو بالخطأ ال غير؛ ألف الحؽ في  (2)المحالة، لكنو اليككف خطاءن  يكجب كفرانكال فسقان، كا 
ىذه المسائؿ كاحد ال غير، فلرض أمير المؤمنيف نفي اختبلفيـ في الديف فيما يككف فيو خطر في 

. الديف، كخركج منو، فأما ىذا الخبلؼ فإنو ليس خطران، كال يككف صاحبو خارجان عف الديف
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر أمر أىؿ البصرة كحاليـ  (139)
. يعني طمحة كالزبير: (كؿ كاحد منيما)
يريد بما فعمو الخبلفة كاألمر لو دكف صاحبو : (يرجك األمر لو)
. كيرد الدكلة عمى نفسو: (كيعطفو عميو)
. فيضفُّ بيا عميو، كال يريدىا لو أبدان : (دكف صاحبو)
. التكسؿ بقرابة فيما أقدما عميو كأمَّبله: المتُّ ىك: (ال يمتَّاف إلى اهلل بحبؿ)
نما ىك البلي كالمخالفة، كالنككص عمى : (كال ي مداف إليو بسبب) فيما رجكاه مف ذلؾ كأراداه، كا 

. األعقاب
 __________

. فبل خبلؼ(: ب)في  (1)
 (.أ)خطاءن سقط مف : قكلو (2)

(3/895 )

 

الحقد، كأراد أف كؿ كاحد منيما مبطف لمعداكة : الضىبُّ : (كؿ كاحد منيما حامؿ ضىبٍّ لصاحبو)
يكار حطاـ عاجؿ ، كفي !كالحقد لصاحبو، ككيؼ ال كلـ يكف التئاميما إال لمدنيا، كمخالفة أمراهلل كا 

. ((كؿ صحبة تككف في غير اهلل، آخرىا يككف عداكة)): الحديث
كعمى قيٍربو مف الزماف في أمرىما يظيرالحقد الذم كانا يضمرانو، : (كعمَّا قميؿ ييكشؼ قناعو بو)

: كيكتماف حالو، كيبدياف ما كانا يخفيانو منو، كما قاؿ في مكضع آخر
كؿ يدَّعي األمر لو دكف صاحبو، ال يرل طمحة إال أف األمر لو كالخبلفة؛ ألنو ابف عـ عائشة، كال )

تىف عائشة ألنو ابف أختيا؛ ألف أـ الزبير أسماء بنت أبي (: (1)يرل الزبير إال أنو أحؽ بو؛ ألنو خى
. بكر كىي خالتو

. مف االستظيار عميَّ كالقير لي: (كاهلل لئف أصابكا ما يريدكف)
. أحدىما لصاحبو (2)بالقتؿ]: (لينزعفَّ ىذا نفس ىذا)
: بأخذ الركح ، كما قاؿ في مكضع آخر: (3)[(كليأتيفَّ ىذا عمى ىذا)]
كاهلل لئف ظفركا بما يريدكف، كال يركف ذلؾ ليضربفَّ طمحة عنؽ الزبير، أك الزبير عنؽ طمحة، بليان )



 

 

يكاران لمدنيا كعاجميا كفي ىذا داللة باىرة عمى أنيما فيما أقدما عميو عمى زلزاؿ كقدـ ( (4)كحسدان، كا 
: غير راسخة، كليذا قاؿ ليما في مك ضع آخر

كاهلل إف طمحة كالزبير ليعمماف أنيما مخطئاف، كما يجيبلف ذلؾ، كلربَّ عالـ قتمو جيمو، كلـ ينفعو )
(. 5)(عممو

لى عائشة: (قد قامت الفئة الباغية) . يشير إلييما، كا 
. ، كالبائعكف ليا بالجنة منو(6)الباذلكف نفكسيـ هلل: (!فأيف المحتسبكف)

 __________
. 20/2/87الملني  (1)
. بما يقتؿ، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: أ)في  (2)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (3)
. 88-20/2/87المصدر السابؽ  (4)
. المصدر السابؽ  (5)
 .فيو(: ب)في  (6)

(3/896 )

 

. أكضحت ليـ الطرؽ، كأقيمت عمييـ الحجج: (قد سينَّت ليـ السنف)
ـى ليـ الخبر) : يشير بذلؾ إلى أمكر كبلكة: (كقيدّْ

الذم أنزؿ الفرقاف  (1)أنشدؾ اهلل): ما ركم أف أمير المؤمنيف نادل الزبير يـك الجمؿ، فقاؿ لو: أكليا
كما يمنعني يارسكؿ اهلل : فقمت ((يازبير، أتحب عميان )): عمى نبيو، أما تذكر يـك قاؿ لؾ رسكؿ اهلل

أما إنؾ ستخرج عميو كأنت )): مف حبو، كىك ابف خالي؛ ألف أمو صفية بنت عبد المطمب، فقاؿ لؾ
((. (لو ظالـ

(. 2)المَّييَـّ، بمى قد كاف ذلؾ: فقاؿ الزبير
أنشدؾ اهلل الذم ال إلو إال ىك، أما تذكر يـك جاء ): ما ركم أف أمير المؤمنيف قاؿ لو: ككانييما

رسكؿ اهلل مف بني عمرك بف عكؼ، كأنت معو كىك آخذ بيدؾ فاستقبمتو أنا، فسمـ عميَّ كضحؾ في 
ميبلن : ))إنو ال يدع ابف أبي طالب زىكه، فقاؿ لؾ رسكؿ اهلل: (3)كجيي، كضحكت إليو، فقمت

المَّييَـّ، بمى، كلكف أنسيت، فأما : فقاؿ الزبير(( (يازبير، فميس بو زىك، كلتخرجفَّ عميو كأنت ظالـ لو
إذا ذكَّرتني ذلؾ، فكاهلل ألنصرففَّ عنؾ كلك ذكرت ذلؾ لما خرجت عميؾ، كـ رجع عف حربو كترؾ 

(. 4)القتاؿ
: بقكلو (5)فيذا مراده ((تقتمؾ ياعمار الفئة الباغية)): ما ركم عنو صمى اهلل عميو أنو قاؿ: ككالكيا



 

 

. يشير إلى ما ذكرناه (كقدّْـ ليـ الخبر)
 __________

. باهلل(: ب)في  (1)
، كأخرج قريبان منو 39ص- خ-ركاه الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (2)

. 68العبلمة ابف األمير في الركضة الندية ص 
. فقمت لو(: ب)في  (3)
، كانظر قريبان منيا شرح نيج الببلغة 39ركاه الشريؼ عمي بف ناصر في المصدر السابؽ ص (4)

. 3/37، كانظر تأريخ الطبرم 2/167البف أبي الحديد 
 .مراد(: أ)في  (5)

(3/897 )

 

(. 1) [أراد أف كؿ مف أخطأ فبل بد لو مف عمة في خطأه]: (كلكؿ ضمَّة عمة)
نبذ العيد، أراد أف كؿ مف نكث فيك يعتؿ بشبية يدلي بيا، كىكيشير : النكث: (كلكؿ ناكث شبية)

لف يعدـ الخير : بذلؾ إلى بطبلف معاذير أىؿ الجمؿ فيماأتكه، كأنو العذر ليـ عند اهلل، كفي المكؿ
. فاعمو

. ضرب الكجو بالكؼ في النياحة، كما تفعمو النساء: المدـ ىك: (كاهلل ال أككف كمستمع المدـ)
. كىك الذم يخبر بمكت مف مات: (يسمع الناعي)
. لميتو، كقريبو، ك صاحبو: (كيحضر الباكي)
جماعيـ : (كـ ال يعتبر) ال يككف لو اتعاظ كتذكرة، كأراد بيذا أنو بعد بلييـ عميَّ كتأىبيـ لقتالي، كا 

عمى حربي، فبل أسكت بعد ذلؾ، كأنتظرقتميـ ألصحابي فأسمع نعييـ، كأحضر بكاءىـ، كلكف أكقع 
بيـ السيؼ، كأشرع نحكرىـ األسنة، كأكجو إلييـ الرماح كأقطع دابرىـ، كأنكّْؿ بيـ جزاءن عمى بلييـ 

. كشقاقيـ، كما فعؿ بنصر اهلل لو كتأييده
 
( 2[)كمف كبلـ لو عميو السبلـ قبؿ مكتو ](140)
. مف المكت الذم يخافو(: ما يفر منو (3)أييا الناس، كؿ امرئ يبلقي)
. في مستقره، كمكانو، كمستكطنو(: (4)في قراره)
. منقطع الحياة، كغايتيا: (كاألجؿ)
. الذم تساؽ إليو: (مساؽ النفس إليو)
يعني أف اليرب منو إنما يككف بطكؿ مدة الحياة، كطكليا بنفسو ىك نفس : (كاليرب منو مكافاتو)



 

 

. الكصكؿ إليو؛ ألف األياـ مسير إليو، كقطع لمسافتو
: فيو ركايتاف: (كـ أطردت األياـ)

الميؿ كالنيار، أم  (5)اطَّرد: رفع األياـ، كالتاء لمتأنيث، أم كـ تتابعت األياـ،، مف قكليـ: أحدىما
. تتابعا

 __________
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (1)
. زيادة في نسخة أخرل، ك في شرح النيج (2)
. الؽ: في النيج (3)
. فراره: في شرح النيج (4)
 .طرد(: أ)في  (5)

(3/898 )

 

نصب األياـ، كالتاء ضمير لنفسو، أم كـ أتبعت األياـ نظرم كفكرم، كسماعنا بالكاني، : ككانييما
: أشقى الناس اكناف)): كاألكؿ أقعد في المعنى، قد كاف الرسكلعميو السبلـ أخبره بأنو سيقتؿ، كقاؿ لو

يشير إلى لحيتو، كلكنو لـ  (1()(عاقر الناقة أحيمر كمكد،كالذم يضربؾ عمى ىذه فيبؿ منيا ىذه
. كـ أطردت األياـ: يبيف لو كقت ذلؾ عمى التعييف، فميذا قاؿ

. أستخبرىا: (أبحكيا)
. عمَّا عمـ اهلل مف أمرالقتؿ ككقتو: (عف مكنكف ىذا األمر)
. بعمميا (2)إخفاءه عني لسر كمصمحة استأكر: (فأبى اهلل إال كتمانو)
بعد ذلؾ أف يعمـ مف عمـ اهلل مالـ يعممو أحد مف خمقو، أك يطمع عمى سره كمكنكنو، كما : (!ىييات)

سيكؿو }: قاؿ تعالى دان، ًإالَّ مىًف اٍرتىضىى ًمٍف رى ٍيًبًو أىحى مىى غى ـي اٍللىٍيًب فىبلى ييٍظًيري عى [. 27-26:الجف]{عىاًل
. عند اهلل: (عمـ مخزكف)

 __________
أحمير : ))فقاؿ. بمى يا رسكؿ اهلل: قمنا(( أال أخبركما بأشقى الناس رجميف؟: ))الحديث بمفظ (1)

كمكد الذم عقر الناقة، كالذم يضربؾ يا عمي عمى ىذه، فكضع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ 
أخرجو الحافظ ابف عساكر في ترجمة ( (يده عمى رأسو، حتى يبؿ منيا ىذه ككضع يده عمى لحيتو

بسنده عف عمار  (1398) تحت الرقـ 3/348أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ دمشؽ 
مف كتاب  (149)كالحديث ركاه أيضان النسائي في الحديث : بف ياسر، قاؿ المحقؽ في تخريجو

مف كتاب  (بقية حديث عمار بف ياسر)، كركاه أحمد بف حنبؿ في عنكاف 2ط129الخصائص ص



 

 

( 1399)كانظر الرقـ .  كـ ساؽ في تخريجو عددان مف إسناداتو كمصادره انظرىا ىناؾ4/263المسند
. مف ابف عساكر أيضان 

، كابف ىشاـ في (1104) تحت الرقـ 2/342كركل الحديث الحاكـ الحسكاني في شكاىد التنزيؿ 
. 2/237السيرة النبكية 

 .استأكر اهلل بعمميا(: ب)في  (2)

(3/899 )

 

. ال يطمع عميو إال ىك: (كأمر مكنكف)
يحكى أنو لما ضربو المعيف عبد الرحمف بف ميمجـ عمى قرنو، جاء الطبيب إليو، فأدخؿ رئة عمى 

يا أمير المؤمنيف، اعيد عيدؾ، فإف عدك : رأس المجس، كـ أخرجيا فكجد مخ الدماغ عمييا، فقاؿ لو
: ، فعرؼ ذلكعميو السبلـ فقاؿ(1)اهلل قد بمغ

في العبادة، كما قاؿ  (3[ )لو]أم ال تتخذكا مف دكنو شريكان (: (2)أما كصيت ي فبل تشرككا باهلل شيئان )
ٍيئنا}: تعالى [. 36:النساء]{كىاٍعبيديكا المَّوى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شى

 __________
كـ جمع لو أطباء : قاؿ أبك الفرج:  بمفظ120-6/119الركاية في شرح النيج البف أبي الحديد  (1)

الككفة، فمـ يكف منيـ أحد أعمـ بجرحو مف أكير بف عمرك بف ىانئ السككني، ككاف متطببان صاحب 
كرسي يعالج الجراحات، ككاف مف األربعيف غبلمان الذيف كاف خالد بف الكليد أصابيـ في عيف التمر 
فسباىـ، فمما نظر أكير إلى جرح أمير المؤمنيف دعا برئة شاة حارة، فاستخرج منيا عرقان، كأدخمو في 

ذا عميو بياض الدماغ، فقاؿ يا أمير المؤمنيف، اعيد عيدؾ، فإف : الجرح، كـ نفخو، كـ استخرجو، كا 
. انتيى. عدك اهلل قد كصمت ضربتو إلى أـ رأسؾ

. أما كصيتي فاهلل ال تشرككا بو شيئان : لفظ العبارة في شرح النيج (2)
 (.ب)سقط مف  (3)

(3/900 )

 

مف ))أم ال تترككىا ضائعة عف العمؿ بيا فإف : (كمحمدان صمى اهلل عميو كآلو فبل تضيعكا سنتو)
. ، قالو صمى اهلل عميو كآلو(2(()سنتي فميس مني (1)رغب عف

. جانب اهلل تعالى، كجانب رسكلو: (أقيمكا ىذيف العمكديف)



 

 

كاستعار ليما اسـ المصباحيف؛ لما فييما مف النكر كاليداية في الديف : (كأكقدكا ىذيف المصباحيف)
. كالدنيا

(. 3)أم كالذـ برمء عنكـ ال يخالطكـ، كجاكزكـ: (كخبلكـ ذـ)
. ، كالخبلؼ فييما(4)عنيما بالتفرؽ: (ما لـ تشردكا)
أراد حمَّؿ اهلل كؿ أحد مف التكاليؼ ما يطيقو كسعو مف غير زيادة عمى : (حمّْؿ كؿ امرئ مجيكده)

ٍسعىيىا}ذلؾ  . ، كطاقتيا[286:البقرة]{الى ييكىٌمؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي
فَّؼ عف الجيمة) أم أف اهلل تعالى خفَّؼ عف الجيَّاؿ مف أجؿ جيميـ، كأف حاليـ يخالؼ حاؿ : (كخي

العمماء ألجؿ عمميـ، كفي كبلمو ىذا داللة عمىأف حكـ اهلل عمىالجيَّاؿ أخؼ، كأف حكمو عمى 
كليذا فإف جـر طمحة،  [9:الزمر]{ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى }العمماء أكقؿ كأرزف، 

. كالزبير، كعائشة، ليس كجـر غيرىـ مف أجبلؼ أىؿ الشاـ، كأىؿ اللباكة منيـ عند اهلل
. مالؾ رءكؼ بيـ: (رب رحيـ)
. مستقيـ عمى الحنيفية، ال ميؿ فيو: (كديف قكيـ)

 __________
. عف شيء مف سنتي(: ب)في  (1)
، كعبد الرزاؽ في 1/190، كابف حباف في صحيحو 1/99أخرجو ابف خزيمة في صحيحو  (2)

 كعزاه إلى مصادر 8/280، كأكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 6/167مصنفو 
، (4)في النكاح الباب ( المجتبى)، كسنف النسائي (5)، كمسمـ في النكاح 7/2البخارم : ككيرة منيا

 7/77، كالسنف الكبرل لمبييقي 3/241، 2/158، كمسند أحمد بف حنبؿ 2/133كسنف الدارمي 
. كغيرىا

. كيجاكزكـ(: ب)في  (3)
 .بالتفريؽ(: ب)في  (4)

(3/901 )

 

ماـ عميـ) ما ذك عمـ كدراية بما يأتي كيذر، فيذه : (كا  يعني نفسو، إما عميـ بمايصمحيـ مف ذلؾ، كا 
(. 1)األمكرالكبلكة، ىي التي خففت عمى الجيَّاؿ األمرفي تكاليفيـ رحمة مف اهلل، كلطفان بيـ

ليـ  (2)يشير إلى ما مضى مف عمره معيـ، كنعـ ما كانت صحبتو: (أنا باألمس صاحب لكـ)
. بالرفؽ بيـ، كالرحمة ليـ، كبذؿ النصيحة مف أجميـ

مكعظة النقبلبي إلى اآلخرة، كالمكت أعظـ مكعظة لمف اتعظ بيا، كاستيقظ : (كأنا اليـك عبرة لكـ)
. مف فجيعتيا



 

 

. مفارقة ال يرجى ليا اجتماع كمكافقة: (!كغدان مفارؽ لكـ)
. ما أسمفتو مف ذنكبي: (غفراهلل لي)
يىٍلًفري المَّوي }: ما اجترحتـ منيا، كمقالتو ىذه تشبيان بأخبلؽ األنبياء، كما قاؿ يكسؼ ألخكتو: (كلكـ)

ـي الرَّاًحًميفى  ـٍ كىىيكى أىٍرحى . فأكـر بيذه الخبلئؽ فما ألطفيا، كأرقيا بالخبلئؽ كأرحميا [92:يكسؼ]{لىكي
. إف استقرالقدـ (3)أراد أنو: (إف تكبت الكطأة)
المكاف الد حض الذم تزلؽ فيو القدـ، كأراد بذلؾ : بالكسر كالفتح، كىي(: ىذه المزلة (4)مف)

. خبلصو مف ضربة المعيف، كاستقرار قدمو كانتعاشو منيا، كبرءه عنيا
. إشارة إلى الكبكت، أم فذاؾ الذم أريده، كتيكاه النفس، كتتكؽ إليو: (فذاؾ)
ف تدحض القدـ) . زهلل كميبلنو، ككنى بذلؾ عف نفاد العمر، كزكالو: دحكض القدـ: (كا 
الظّْبلؿ لمشجر، كلكؿ غصف ًظبلؿ يظؿ ما تحتو، كيستره : الفيء ىك: (فإنَّا كنا في أفياء أغصاف)

. مف الشمس
با، كتارة بالدبكر، كتارة مف الجنكب(: (5)كمياب ريح) ( 6)اختبلؼ جياتيا تارة بالقبكؿ كالصّْ

. كالشماؿ
 __________

. ليـ(: ب)في  (1)
. محبتو(: ب)في  (2)
. بو(: ب)في  (3)
. في: في شرح النيج (4)
(. ب)رياح، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
 .بالجنكب(: ب)في  (6)

(3/902 )

 

. القطعة مف السحاب: جمع غمامة، كىي: (كتحت ظؿ غماـ)
. أم تقشَّع ما كاف منيا متمفقان متبلئمان، كالضمير لملماـ: (اضمحؿ في الجك متمفقيا)
أراد بذلؾ اندرس في األرض أكرىا؛ ألف ظؿ اللماـ يقع عمى األرض، : (كعفا في األرض مخطيا)

فإذا تفرَّؽ امَّحى مكاف الظؿ كتبلشى، كأراد بذلؾ لبكو في أياـ الدنيا كبقاءه فييا، كـ صار بعد ذلؾ 
. إلى تليُّر ىذه المحاسف بالببلء كتحكُّـ اليكاـ فييا، كتقطيعيا بالتراب كالكرل

نما كنت جاران ) . لكـ في الدنيا أيامان منقطعة: (كا 
نما قاؿ: (جاكركـ بدني أيامان ) بدني؛ ألف مجاكرتو إياىـ فييا؛ إنما كاف بجسده كشبحو ال بركحو؛ : كا 



 

 

ألف ركحو عميو السبلـ كاف متعمقان بمحبة اهلل تعالى كشكقو إليو، إلعراضو عف الدنيا كمتاع غركرىا 
قبالو إلى اآلخرة كنعيميا، فميذا قاؿ جاكركـ شبحي يشير بو إلى ما قمناه، كسيأتي لكبلمنا : ككذبيا، كا 

. ىذا مزيد تقرير عند كصفو لممتقيف مف عباد اهلل
عبارة عف الجسـ بعد ذىاب ركحو، كأراد كيعقبكـ مني جسـ ال ركح : الجكة: (كستيعقبكف من ي جكة)

. فيو
. عف الركح الذم ىك قكاميا كمعناىا: (خبلء)
ما تحرؾ كاضطراب (1)بعد تحرؾ، إما تحرؾ في القمب، كتيقظ في الخاطر: (ساكنة بعد حراؾ) ، كا 

. في الجكارح
أم مختكمان عمى لساني بعد أف كاف مفكىان ينطؽ بالحكـ كاآلداب كالمكاعظ : (كصامتة بعد نطؽ)

. نطقان كأم نطؽ
. ىدأ إذا سكف: أم ليككف مكعظة لكـ، باللة في العظة، كاليدكء السككف، يقاؿ: (ليعظكـ ىدكئي)
. أطرؽ إذا سكت مفكران : السككت يقاؿ: الخفكت ضعؼ الصكت، كاإلطراؽ ىك: (كخفكت إطراقي)
. أعضائي كميا كجكارحي: (كسككف أطرافي)
. أدخؿ في المكعظة، كأكقع في الزجر لممتعظيف: (فإنو أكعظ لممعتبريف)
. البالغ في المكعظة: (مف المنطؽ البميغ)

 __________
 .الخاطرة(: أ)في  (1)

(3/903 )

 

ىذا معاينة،  (1)الذم يقرع األسماع، كيسمع اآلذاف؛ ألف المنطؽ إنما ىك خبر ك: (كالقكؿ المسمكع)
. ، كال ما يرل بالعيف كالذم يسمع باألذف(2)(ليس الخبر كالعياف): كقد قيؿ في المكؿ

. معد لمتبلقي، مف أرصدتو إذا أعددتو لكذا، كأراد المبلقاة!(: كداع امرئ مرصد لمتبلقي (3)كدعتكـ)
. ألف كؿ كاحد مف الخبلئؽ يمقى غريمو [15:غافر]{يىٍكـى التَّبلىؽً }: يـك القيامة، كماقاؿ تعالى: (غدان )
قامتي بيف أظيركـ: (تركف أيامي) . فيكـ كا 
. عمَّا كنت أضمره مف النصيحة لكـ كاالجتياد في حقكـ: (كيكشؼ لكـ عف سرائرم)
. حالي كأمرم (4)كتحققكف: (كتعرفكنن ي)
. انقطاعي عف الدنيا كتدبيرم ألحكالكـ فييا: (بعد خمك مكاني)
ممف يميكـ بعدم، كأراد أنو إنما يعرؼ كيٍنوي حالو في جميع ما ذكره كيمتحف إذا : (كقياـ غيرم مقامي)

. كلييـ غيره؛ ألف امتحاف العقبلء إنما يككف بمقارنة الجيبلء



 

 

كمف ال عيد لو بخكؼ كمراقبة، ! لقد خمؼ عمييـ بعده مف ال يرشد نفسو، فكيؼ يرشدىـ: كأقكؿ
! معاكية كيزيد كغيرىما

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر المبلحـ  (141)
. أراد أىؿ الفتف التي تأتي بعده، يشير إلى فتنة بني أمية كغيرىا مف الفتف: (كأخذكا ي مينان كش ماالن )
. إسراعان إلييا، كأراد طرؽ الميمؾ: (ظعنان في مسالؾ اللي)
. إعراضان عنيا: (كتركان لمذاىب الرشد)
. كاقع منيا معدّّ لكـ مييَّأ: (فبل تستعجمكا ماىك كائف مرصد)
. عبارة عنيا (5)مما ىك كائف في األزمنة المستقبمة، كجعىؿ غدان : (كال تستبطئكا ما يجيء بو اللد)

 __________
(. أ)الكاك، سقط مف  (1)
(. ب)ىامش في (. ليس الخبر المعاينة: )بؿ صح في الحديث (2)
. إلخ...كداعي لكـ كداع : في شرح النيج (3)
. كتتحققكف(: ب)في  (4)
 .غد(: أ)في  (5)

(3/904 )

 

أراد أف ككيران ممف يستعجؿ شيئان في (: إف أدركو كدَّ أنو لـ يدركو (2)مف مستعجؿ ما (1)فكـ)
مف األلـ كاللـ، كعظـ المحنة،  (3)إدراكو، كـ إذا حصؿ لو تمنى أنو لـ يكف حصؿ؛ لما يبلقي فيو

. كسكء العاقبة
أكائمو، كىكذا في : البشرل، كتباشير الصبح: (4)كالتباشير ىي: (!كما أقرب اليـك مف تباشير غدو )

. كؿ شيء
، ىذا إبَّاف) بَّاف الفاكية: (ياقـك . كقت إيناعيا: أم كقت، كا 
. مف حصكؿ ىذه الفتف ككقكعيا: (كركد كؿ مكعكد)
. ما ال تعرفكف مف أحكاليا (5)كاقتراب مف طمكع: (كدنك مف طمعة ما التعرفكف)
ف مف أدركيا منَّا) أراد أىؿ  (منَّا): طمعة ما ال تعرفكف، كقكلو: الضمير راجع إلى قكلو: (أال كا 

. البيت
. بصيرة في األمكر نافذة: (يسرم فييا بسراج منير)
. يقفك أكرىـ كيقتدم بآرائيـ الصائبة: (كيحذك فييا عمى مكاؿ الصالحيف)



 

 

حبؿ فيو عدة عرل تشدُّ فييا أكالد : جمع ًرٍبقىة، كىك: قد أحكمت لمضبللة، كىي: (لييًحؿَّ فييا ربقان )
. اللنـ

. قد أككقكه في الجيالة: (كيعتؽ رقَّان )
. قد رأبكه بآرائيـ الخاطئة: (كيصدع شىٍعبان )
ٍدعان ) قد فرقكه بأىكائيـ المبتدعة؛ كعنى بذلؾ أنو يفرؽ جمع الضبللة، كيجمع شتات : (كيشعب صى

. اليدل
. أم يعممكف ذلؾ، كيصنعكنو في خفية مف الناس كسر(: الناس (6)في سترة مف)

 __________
. ككـ(: ب)في  (1)
. بما: في شرح النيج (2)
(. أ)فيو، سقط مف : قكلو (3)
. ىك(: ب)في  (4)
. طمعة(: ب)في  (5)
 .عف: في نسخة كشرح النيج (6)

(3/905 )

 

الذم يعرؼ : الذم يشبّْو الكلد بأبيو فيمحقو بو، كالقائؼ ىك: القائؼ ىك(: القائؼ أكره (1)ال ينظر)
. ، كأراد أف مكرىـ كخدعيـ دقيؽ ال يدرؾ لدقتو بالكيانة كالقيافة(2)زجر الطير

. كلك بالغ في نظره، كتابعو مرة بعد مرة لدقتو كغمكضو: (كلك تابع نظره)
سرائرىـ في ىذه الفتف،  (3)تحديده، أم ليضربفَّ بالببلكم كيحؾ: شحذ النصؿ: (كلييشحذفَّ فييا قـك)

. كالمراد بما ذكره ظيكرقـك مف عباد اهلل الصالحيف
. الحداد، مباللة في شدة ما يمقكنو: القيف: (شحذ القيف النصؿ)
فٍُّكفى بو عقكليـ عف أف : (تجمى بالتنزيؿ أبصارىـ) يتمكنو حؽ تبلكتو، كيجمّْكف بذكره بصائرىـ، كييصى

. تريف عمييا اللفمة، أك يلمب عمييا السيك
. يسمعكف كبلـ اهلل تعالى فيقع مراده في آذانيـ فبل يخالفكنو: (كييرمى بالتفسير في مسامعيـ)
: شرب العشي، كالصبكح: أم يشربكنيا غدكان كعشيان، كاللبكؽ: (كيلبقكف كأس الحكمة بعد الصبكح)

. شرب البكرة، كأراد أف الحكمة صارت غذاء ليـ تطيب عميو أنفسيـ كتنمك عميو أجساميـ
. الفتف المضمة (5)يعني أىؿ ىذه(: عمييـ (4)كطاؿ األمد)
. مف اهلل تعالى بما فعمكه، كارتكبكه مف ىذه اآلكاـ المكبقة: (ليستكممكا الخزم)



 

 

دالتيا: (كيستكجبكا اللير) زالة ما ىـ فيو مف النعـ بحمكؿ النقـ عميو، كا  ( 6)التليير في أحكاليـ، كا 
. مف الببلكم (7)بنقائضيا

 __________
. ال يبصر: في نسخة كشرح النيج (1)
الذم يتتبع اآلكار كيعرفيا، كيعرؼ شبو الرجؿ : القائؼ: 4/121كقاؿ ابف األكير في النياية  (2)

. القافة: بأخيو كأبيو كالجمع
. كيحيؾ(: أ)في  (3)
. األمر(: أ، ب)األمد، كما أكبتو، كفي : في شرح النيج كفي نسخة أخرل (4)
(. أ)قكلو ىذه، سقط مف  (5)
. أم كدكرانيا (6)
 .بنقيضيا(: ب)في  (7)

(3/906 )

 

اخمكلؽ السحاب إذا صار خميقان بحصكؿ المطر منو، كأراد قرب األجؿ : (حتى إذا اخمكلؽ األجؿ)
سراعو، كحتى ىذه متعمقة بكبلـ محذكؼ تقديره فاستمركا عمى ذلؾ كاطمأنكا إليو حتى جاء : كا 

. األجؿ
. غيرىا (1)اطمأنكا إلييا، كصارت أفئدتيـ متعمقة بيا كال راحة ليـ في: (كاستراح قـك إلى الفتف)
اشتالت الناقة ذنبيا إذا رفعتو، ليعمـ بذلؾ لقاحيا، كأراد أنو لما طالت : (كاشتالكا عف لقاح حربيـ)

. اآلماد في الفتف استأنس الناس بيا، كىيجكا أسباب الحرب حتى لقحت كاشتالت
. أراد ىؤالء الصالحيف الذيف قٌدـ ذكرىـ(: (2)لـ يمنكا عمى اهلل بصبرىـ)
. ككاب اهلل، كجزيؿ عطائو (3)لما يعممكف مف: (كلـ يستعظمكا بذؿ أنفسيـ في حؽ)
. اتفؽ ما يرد مف أقضية اهلل تعالى كمقاديره(: القضاء (4)حتى إذا كافؽ كارد)
زكاؿ ماىـ فيو مف الببلء بيذه الفتف، كحتى ىذه متعمقة بكبلـ محذكؼ تقديره : (انقطاع مدة الببلء)

. فصبَّركا نفكسيـ عمى ذلؾ حتى إذا كافؽ
. البصائر (5)كقاتمكا بالسيكؼ أماـ: (حممكا بصائرىـ عمى أسيافيـ)
كما : بيذه المعاممة بالجياد في ذاتو، كالقياـ بأمره في ذلؾ، مف قكليـ (6)عاممكه: (كدانكا لربيـ)

. تديف تداف
(. 7) [إماميـ، كصاحب أمرىـ، ككاليتيـ]: (بأمر كاعظيـ)

 __________



 

 

(. أ)في، سقط مف  (1)
. بالصبر: في نسخة كشرح النيج (2)
. في(: ب)في  (3)
. كفؽ كأراد(: أ)في  (4)
. أياـ(: أ)في  (5)
(. ب)عاممكه، كما أكبتو مف (: ب)عممكه، كفي (: أ)في  (6)
 (.ب)ما بيف القكسيف سقط مف  (7)

(3/907 )

 

حتى ىذه متعمقة بأمر محذكؼ، كما مر في (: رجع قـك عمى األعقاب (1)حتى إذا قبض رسكؿ اهلل)
ارتدكا  (2)[رجع قـك عمى األعقاب]فأقامكا عمى ذلؾ حتى إذا قبض رسكؿ اهلل : نظائرىا تقديره

. ككفركا
. السيئة كخدعتيـ (3)ختمتيـ الطرؽ: (كغالتيـ السبؿ)
. الدخائؿ السيئة، أراد أنيـ اعتمدكا عمييا فكانت سببان لميبلؾ: (كاتكمكا عمى الكالئج)
. رحـ الرسكؿ عميو السبلـ: (ككصمكا غير الرحـ)
دَّةى ًفي }: حيث قاؿ(: الذم أمركا بمكدتو (4)كىجركا النسب) مىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىكى ـٍ عى قيٍؿ الى أىٍسأىليكي

[. 23:الشكرل]{اٍلقيٍربىى
إحكاـ البناء فبل يزيد بعضو عمى بعض، : إحكاـ بنائو، كالرصُّ (: البناء عف رصّْ أساسو (5)كنقمكا)

ـٍ بينيىافه مىٍرصيكصه }: كما قاؿ تعالى [. 4:الصؼ]{كىأىنَّيي
لكه إلى غير مكانو الذم كضعو اهلل فيو، كأقرَّه عميو: (فبنكه في غيرمكضعو) . حكَّ
. فتطمب الخطايا فبل تكجد إال فييـ، كتفقد إال عندىـ: (معادف كؿ خطيئة)
أم أنيـ لكؿ مف كاف في ذىكؿ كغفمة مف أمره؛ كاألبكاب يدخؿ فييا : (كأبكاب كؿ ضارب في غمرة)

. مف أم باب شاء
كا في الحيرة) . مار يمكر مكران إذا تحرؾ كاضطرب، أم اضطربكا في تحيرىـ في ىذه الفتف: (قد مىاري
: فساد العقؿ كتليّْره، كىـ في ذلؾ: الذىكؿ: (كذىمكا في السكرة)
أم ىـ فيما أتكه مف ذلؾ يشبيكف آؿ فرعكف في كؿ أحكاليـ، كـ ىـ : (عمى سينَّة مف آؿ فرعكف)

: أصناؼ
 __________

حتى إذا قبض اهلل رسكلو صمى اهلل عميو كآلو كسمـ : ك في شرح النيج(: ب)في  (1)



 

 

(. ب)زيادة في  (2)
. الطريؽ(: أ)في  (3)
. السبب: في نسخة كشرح النيج (4)
 .كالنيج( ب)كنقمكا، كما أكبتو مف : كالنيج( ب)ككقمكا، كفي (: أ)في  (5)
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اليخطر عمى بالو شيء مف أمكر اآلخرة فيك راكف إلى الدنيا (: (1)مف منقطع إلى الدنيا راكف)
. مطمئف إلييا

. ال يمتفت إلى شيء مف أحكالو أبدان (: لمديف مبايف (2)أك مفارؽ)
سؤاؿ؛ مف يعني بيذا الكبلـ، كما مراده منو؟ 

كجكابو؛ أنو أراد بو قكمان كانكا أسممكا، كـ ارتدكا بعد كفاة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو، كظيرت 
. منيـ الكراىة ألىؿ بيت النبكة فيمككا بذلؾ

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أمر الفتنة  (142)
دحره : جمع مدحر، كأراد مدافعو التي يدفع بيا، مف قكليـ: المداحر: (كأستعينو عمى مداحرالشيطاف)

. إذا دفعو كمنعو
. التي تزجره عنا، أم تمنعو أف اليككف لو سمطاف باإلغكاء عمينا: (كمزاجره)
. ما يمنع الماء عف الخركج منيا: االمتناع، كمنو عصاـ القربة، كىك: (كاالعتصاـ)
. التي يصطاد القمكب بيا: (مف حبائمو)
. الخدع كالمكر: الختؿ: (كمخاتمو)
اصطفاه عمى (: ، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو(3)[كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو])

. سائر الخمؽ بالرسالة
. كريمو مف بيف سائر العالميف:(كنجيبو)
. أيضان مف بينيـ (4)مختاره: (كصفكتو)
. أم ال يماكؿ فضمو فضؿ أحد مف الخمؽ: (ال يؤازل فضمو)
. أم أف فقده عف الدنيا ال يجبر بشيء قط بؿ ىك نقصاف ككمـ ال ينسدُّ أبدان : (كال يجبر فقده)
. أشرقت أنكارىا بنكر اإلسبلـ كاليداية: (أضاءت بو الببلد)
ضاءة الببلد، كاإلظبلـ بالكفر مف باب االستعارة، كما قاؿ : (بعد الضبللة المظممة) الكفر المسكدّْ، كا 

[. 1:إبراىيـ]{ًلتيٍخًرجى النَّاسى ًمفى الظُّميمىاًت ًإلىى النُّكرً }: تعالى



 

 

 __________
(. أ)راكف، سقط مف : قكلو (1)
. كمفارؽ(: أ)في  (2)
(. ب)ما بيف المعقكفيف زيادة في  (3)
 .مختار(: أ)في  (4)
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. كىي عبادة األككاف، كقطع األرحاـ، كحصكؿ البدع، كالضبلالت الككيرة: (كالجيالة اللالبة)
ليذا : ، كيقاؿ(1)[في ذلؾ]الجفكة الجافية مباللة : بالفتف العظيمة، كقكلو: (كالجفكة الجافية)

. المطمؽ، كقد مرَّ غيرمرة في كبلمو (2)التجنيس
ـ مف الفكاحش كميا: (كالناس يستحمكف الحريـ) . المحرَّ
عندىـ  (4)الفاضؿ مف األكلياء كالصالحيف، ال يركف ليـ قدران، كال يىًزنيكف(: الحكيـ (3)كيستنزلكف)

. قبلمة ظفر
. انقطاع مف الرسؿ كالكحي: (يحيكف عمى فترة)
. عبادة األككاف كاألصناـ، كالشرؾ باهلل كغيره: (كيمكتكف عمى كفرة)
. منصكب عمى االختصاص(: العرب (6)معاشر (5)كـ إنكـ)
. ما يرمى مف قرطاس كغيره، كالببليا جمع بمية كرسالة كرسائؿ: اللرض: (أغراض ببليا)
. دنا حصكليا كىجكميا عمييـ: (قد اقتربت)
. عف أف تخرجكـ إلى األشر كالبطر، فىتيزىاؿى عنكـ: (فاتقكا سكرات النعمة)
. االسـ مف االنتقاـ: الدكاىي، كالنقمة ىي: البكائؽ: (كاحذركا بكائؽ النقمة)
. البياف (7)خذكا: (كتبينكا)
. رككب األمرعمى غير بياف ككضكح: اللبرة، كالعشكة ىك: القتاـ ىك: (في قتاـ العشكة)
. ألنيا تأتي عمى غير االستكاء فيي معكٌجة: (كاعكجاج الفتنة)
. حدكث أكائميا(: (8)عند طمكع جبينيا)
. ما كاف منيا كامنان أم مستكران اليؤبو لو، كال يعمـ حالو فيحذر منو: (كظيكر كمينيا)
. استكاء أمرىا: (كانتصاب قطبيا)
. انتظاـ أحكاليا كميا: (كمدار رحاىا)

 __________
(. ب)سقط مف  (1)



 

 

. الجناس(: ب)في  (2)
. ما أكبتو( ب)كيستزلكف، كفي (: أ)كيستذلكف، ك في : في نسخة أخرل كالنيج (3)
. كال يزف(: أ)في  (4)
. أنتـ(: أ)في  (5)
(. ب)معشر، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)
. تحركا(: ب)في  (7)
 .جنينيا: في النيج (8)
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المذاىب، كأراد أف أكائميا تككف في أمكر خفية دقيقة مسالكيا، : المدارج ىي: (تبدأ في مدارج خفية)
نما كاف كذلؾ : كقكلو تبدأ مف بدأ في األمر يبدأ عمى فىعىؿى يىٍفعىؿي بالفتح لمعيف فييما إذا شرع فيو، كا 

. ألف المو حرؼ حمؽ
فظع األمر إذا اشتدَّ : كترجع عاقبتيا إلى أمر شديد كاضح، مف قكليـ: (كتؤكؿ إلى فظاعة جمية)

(: 1)الخطب فيو كعظـ، قاؿ لبيد
كىـ الٌسقاة إذا العشيرة أىٍفظىعىٍت 

 
( 2)كىـي فكارسييا كىـ حكَّامييا

 
لزيادتيا فيي إلى نمك كاستعبلء؛ ألف اللبلـ عند مراىقتو لمبمكغ يظيرفيو : (شىبىابييا كىشىباب اللبلـ)

. الشباب ظيكران كاضحان 
. في أىميا كزمانيا، يعني الفتنة: (كآكارىا)
ًممة : جمع سممة، كىي(: السّْبلـ (3)كأكبلـ) الحجارة مف شدة كمميا ليـ كتأكيرىا فييـ، كاحدىا سى

: بكسر البلـ، قاؿ
ًممو ( 4)يرمي كرائي ًباٍمسىيـً كىاٍمسى

 __________
 أحد الشعراء الفرساف ، ى41ىك لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامرم، أبك عقيؿ، المتكفى سنة  (1)

األشراؼ في الجاىمية، مف أىؿ عالية نجد، أدرؾ اإلسبلـ، ككفد عمى النبي صمى اهلل عميو كآلو 
كسمـ، كيعدُّ مف الصحابة كمف المؤلفة قمكبيـ، كىك أحد شعراء المعمقات السبع، سكف الككفة، كعاش 

(. 357معجـ رجاؿ االعتبار كسمكة العارفيف ص )عمران طكيبلن، كلو ديكاف شعر مطبكع 



 

 

: ، كأكؿ البيت ىناؾ93شرح المعمقات السبع لمزكزني ص  (2)
إلخ ....كىـ السعاة

 
. كآكار السبلـ: كشرح النيج( أ)في  (3)
: صدره (4)

كلـ  (37ش) 114كأكرده ابف ىشاـ األنصارم في قطر الندل ص _… _ ذاؾ خميمي كذك يكاصمني
: إف الصكاب في إنشاده ىكذا: كيقاؿ (ينسبو إلى قائؿ معيف

ف مكالم ذك يعاتبني  كا 
 

ال إحنة عنده كال جرمو 
 

ينصرني منؾ غير معتذر 
 

يرمي كرائي بامسيـ كامسممو 
، كفيو شاىد نحكم كىك إبداؿ األلؼ كالبلـ 115-114انظر المصدر السابؽ مف ص )_… _ 

 .بالسيـ كالسممة: بامسيـ كامسممة، كىي للة حميرية، كاألصؿ: ميمان في قكلو
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الضمير لمدكلة، كالمعنى اتخذكىا كراكة بمنزلة الماؿ المكركث إذا مات كاحد خمؼ : (يتكاركيا الظممة)
. عمييا آخر

. أم يعيد ىذا إلى غيره عند مكتو، كيعطييا إياه كأنيا تراث أبيو، أك كأف الحكـ إليو فييا: (بالعيكد)
. إماـ ليـ يٌتبعكنو: (أكليـ قائد آلخرىـ)
ُـّ بو: (كآخرىـ مقتدو بأكليـ) . تابع لو يسمؾ عمى أكره كيأت
ًفي ذىًلؾى فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىاًفسيكفى }: يرغبكف، كمنو قكلو تعالى (1)أم: (يتنافسكف) [. 26:المطففيف]{كى
. حقيرة نازؿ قدرىا: (في دنيا دنية)
شبح اإلنساف عند : شدة المنازعة، كعظـ الشجار، كالجيفة: التكالب: (كيتكالبكف عمى جيفة مريحة)

. ذات الرائحة الخبيكة: المكت، كالمريحة
سؤاؿ؛ ما كجو تشبيو الدنيا بالجيفة كالرائحة الخبيكة، ككيؼ استعير ليا ذلؾ؟ 

كجكابو؛ ىك أنو لما كصؼ أىميا بالتكالب عمييا، كالتيالؾ في حبيا، كالحرص عمييا كجعميـ بمنزلة 



 

 

الكبلب فييا، ألحؽ ذلؾ بما يناسبو، كىي الجيفة المنتنة التي تجتمع الكبلب عمييا كتتيارش عند 
أكميا، كىذا مف عمـ البياف يمقَّب بتكشيح االستعارة، كلو مكقع عظيـ في الببلغة، كىك مما يزيد 

. الكبلـ حسنان كرشاقة
يصيركف إلى (2)كبعد انقطاع الدنيا عمى القرب كالسرعة، ك: (كعف قميؿ يتبرأ التابع مف المتبكع)

ًإٍذ تىبىرَّأى الًَّذيفى اتًُّبعيكا ًمفى الًَّذيفى اتَّبىعيكا }: قاؿ تعالى (4)، كيتبرأ ىذا مف ىذا كما(3)اآلخرة تنقطع العيٍمقة
ـي األىٍسبىابي  تىقىطَّعىٍت ًبًي [. 166:البقرة]{كىرىأىٍكا اٍلعىذىابى كى

كالداعي مف المدعك، حتى صار كؿ كاحد منيـ منقطعان عف اآلخر غاية : (كالقائد مف المقكد)
. االنقطاع

 __________
(. ب)أم زيادة في : قكلو (1)
(. ب)الكاك، سقط مف  (2)
. اللفمة: في نسخة أخرل (3)
 (.أ)كما، سقط مف : قكلو (4)
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قتو، كالمزايمة: (فيتزايمكف بالبلضاء) المباينة، أم يتزايمكف بلضان كعداكة فيما : زيَّمتو فتزيؿ إذا فرَّ
. بينيـ

نما قاؿ: (كيتبلعنكف عند المقاء) عند المقاء؛ مباللة في سكء حاليـ : ىذا يمعف ىذا كىذا يمعف ذاؾ، كا 
. حيث أقامكا المعف كاألذية فيما بينيـ مقاـ المسرة، كالتحية عند المكاجية

. إشارة إلى حالتيـ ىذه المكركىة: (كـ يأتي بعد ذلؾ)
. أكليا كمبدأىا: (طالع الفتنة)
. التي ترجؼ القمكب ليا، أم تضطرب، كيشتد قمقيا خكفان منيا: (الرجكؼ)
. قصـ ظيره إذا كسره: ، مف قكليـ:(كالقاصمة)
. المشي إلى قداـ بسرعة كنشاط: الزحؼ ىك: (الزحكؼ)
. تميؿ عف الديف كتزكؿ عنو(: (1)فتزيغ قمكب)
. كبكت كاف منيـ قبؿ حصكليا: (بعد استقامة)
. السبيؿ (2)عف سكاء: (كتضؿ رجاؿ)
. عف الزيغ كالضبلؿ: (بعد سبلمة)
. الخكاطر كالقمكب فزعان منيا: (كتختمؼ األىكاء)



 

 

. عند كقكعيا، كالضمير لمفتنة: (عند ىجكميا)
. يختمط بعضيا ببعض فشبلن كركعة: (كتمتبس اآلراء)
. إذا طمع (3)نجـ القرف: (عند نجيكميا)
. خاض في أمرىا قطعتو: (مف أشرؼ ليا قصمتو)
. بالدخكؿ فييا: (كمف سعى إلييا)
. الكسر، كسميت النار حطمة؛ لكسرىا لمظيكر كالعظاـ: كالحطـ: (حطمتو)
. ىكالعض بمقدـ األسناف: الكدـ: (يتكادمكف فييا)
. ىذا يكدـ ىذا، كىذا يكدـ ذاؾ(: (4)تكادـ الحمير)
. القطيع مف حمرالكحش بمنزلة الكمة مف الناس(: (5)في العانة)
. مف أجميا (7)تبلشى ما أبـر مف األمكر المحكمة، كالحبؿ المعقكد(: (6)قد اضطرب معقكد الحبؿ)

 __________
. القمكب(: أ)في  (1)
(. ب)سكاء، سقط مف : قكلو (2)
. القراف(: ب)في  (3)
مير: في شرح النيج (4) . اٍلحي
. اللاية، كىك تصحيؼ(: أ)في  (5)
. الحيؿ(: ب)في  (6)
 .كالحيؿ المعقكدة(: ب)في  (7)
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. فبل ييتدل لمصكاب في أمرىا، كاليدرل مف أيف تؤتى: (كعىًميى كجو األمر)
ما تطيش فييا : (تليض فييا الحكمة) غاض الماء إذا ذىب، كأراد إما تذىب فييا اآلراء المحكمة، كا 

. أحبلـ أىؿ الحكمة فزعان منيا
أم كيككف مف يتكمـ فييا ىـ الظممة، كىذا مما يؤيد االحتماؿ الكاني في : (كتنطؽ فييا الظممة)

. الحكمة
حاليا في ىؤالء فكيؼ في  (1)[ىذا]الشطار كأىؿ السبلح كالشجاعة، فإذا كاف : (كتدؽُّ أىؿ البدك)

. مف أىؿ األمصار كغيرىـ، كليذا خص البدك (2)غيرىـ
لمحمار الكحشي، : لمخطيب المصقع، كيقاؿ أيضان : المبرد، كيقاؿ أيضان : المسحؿ ىك: (بمسحميا)

(. 4)كدقاقة الخشب، كالحديد إذا برد بالمبرد (3)كمراده ىا ىنا المبرد، كتدقيـ أم تجعميـ دقاقان 



 

 

. رضَّ النكل إذا دقَّو: الدؽُّ، يقاؿ: الرضُّ : (كترضيـ)
. صدره: كمكؿ الجمؿ:(بكمكميا)
أراد أنيا لشدتيا كعظميا، كفخامة شأنيا تبطؿ في أكنائيا أعبلـ : (يضيع في غبارىا الكيحداف)

نساف أكانو: الرجاؿ، الكحداف . الذيف كؿ كاحد منيـ كاحد زمانو كا 
فإذا كاف حاؿ الركباف فييا اليبلؾ؛ فكيؼ حاؿ مف يمشي عمى قدمو، : (كييمؾ في طريقيا الركباف)

.! ىكأسرع المحالة إلى العطب كاليبلؾ
. تطمع عمى أىميا: (ترد)
النفكس، كتمرىا مف القتؿ كاألخذ  (5)بما قد سبؽ في عمـ اهلل تعالى مما تكرىو: (بمرّْالقضاء)

. كالسمب
دـ عبيط إذا كاف خالصان ال يشكبو شيء مف الكدكرة؛ لما يككرفييا مف القتؿ، : (كتحمب عبيط الدماء)

راقة الدماء عمى غير كجييا . كا 
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
. فكيؼ حاؿ غيرىـ(: ب)في  (2)
. دقا(: ب)في  (3)
مختار الصحاح )، كبرد الحديد بالمبرد كالبرادة بالضـ ما سقط منو (ب)بالمبرد، سقط مف : قكلو (4)

(. 46ص
 .تكره(: ب)في  (5)
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عمـ الطريؽ، كأراد أنيا تيدـ أعبلمو لما يحصؿ بسببيا مف الزيغ عنو : المنار(: منارالديف (1)كتىٍكًمـ)
ىمالو . كا 

. ما أبـر مف العقكد اليقينية(: اليقيف (2)كتنقض عقد)
. أىؿ الكياسة مف المؤمنيف الجامعيف لخصاؿ الفضؿ: (ييرب منيا األكياس)
. كيتكلى أمرىا، كيدبّْرحاليا الفسقة مف الخمؽ(: األرجاس (3)كيديرىا)
مباللة فيما يحصؿ فييا مف شدة األمر، أخذان لذلؾ مف شدة الرعد كالبرؽ : (مرعاده مبراؽ)

. كالصكاعؽ
ىذه الكممة ال تستعمؿ إال في الداىية العظيمة، كاألمكر المكركىة، كما قاؿ : (كاشفة عف ساؽ)

. عف عظـ األمر كتفاقمو (4)كناية [42:القمـ]{يىٍكـى ييٍكشىؼي عىٍف سىاؽو }: تعالى في كصؼ القيامة



 

 

. األقارب باليجراف، كترؾ المكاصمة ليـ: (تقطع فييا األرحاـ)
. أم مف كاف مجتيدان فييا فقد برئ عف اإلسبلـ، كخمى عنو: (كيفارؽ عمييا اإلسبلـ)
. ميزكؿ عف الديف الديف لو: (بريئيا سقيـ)
. الخارج عنيا: (كظاعنيا)
مقيـ فييا ال ينفعو ىربو عنيا؛ ال نتشارىا  (5)كاقؼ عمييا، كأراد أف اليارب عنيا فيك: (مقيـ)

، أك أف اليارب منيا بجسمو كىك مريد ليا بقمبو كا لمقيـ ال ينفعو اليرب مف الخطأ (6)كسعتيا
. كالخطر

. طؿ الدـ فيك مطمكؿ، إذا ذىب ىدران ال كائر لو: (بيف قتيؿ مطمكؿ)
. بليره ال يأمف كحده فييا: (كخائؼ مستجير)
ختمو إذا خدعو؛ لما يظيركنو مف : الخدع، يقاؿ: مف الختؿ كىك: (يختمكف بعقد األيماف)

. ، كالتعقيد في األيماف الكاذبة جمع يميف(7)التلميظ
 __________

. كينكمـ(: ب)في  (1)
. عند، كىك تحريؼ(: أ)في  (2)
. كيدبّْرىا: في شرح النيج (3)
. ككنى بو(: ب)في  (4)
(. أ)فيك، سقط مف : قكلو (5)
. كسعييا(: ب)في  (6)
 .التلمظ(: أ)في  (7)
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كبما يأخذكف الناس مف اللرر بإظيار النسؾ، كالتقشؼ كالعبادة كالزىد، كغير : (كبلركر اإليماف)
. ذلؾ مما يككف مف أمارة الديف

. نيي كتحذير: (فبل تككنكا)
. ناصريف ليا كألىميا(: (1)أنصارالفتف)
. بمنزلة األعبلـ لكؿ خصمة مبتدعة في الديف تضاد السنة كتخالفيا: (كأعبلـ البدع)
. أمر كحث: (كالزمكا)
ٍبًؿ المًَّو }: فإف يد اهلل مع الجماعة، ككما قاؿ تعالى: (ما عيقد عميو حبؿ الجماعة) كىاٍعتىًصميكا ًبحى

ًميعان  . كأراد التمسؾ بالديف كأسبابو [103:آؿ عمراف]{جى



 

 

. هلل كلرسكلو؛ فإنيا إنما تؤسس عمى التقكل، كالتزاـ العرل الككيقة: (كبنيت عميو أركاف الطاعة)
. قدـ عمينا مف سفره، كأراد القدـك عمى القيامة: مف قكليـ: (كاقدمكا عمى اهلل)
مأخكذة أمكالكـ مستحمة أعراضكـ، فإف اهلل تعالى يككف ىك المنتصؼ لكـ، ككفى بو : (مظمكميف)

.! كمنتصفان  (2)ناصران لكـ
ألحد مف الخمؽ في ًعٍرضو كال ماؿ، فيككف اهلل تعالى ىك المنتصؼ : (كال تقدمكا عميو ظالميف)

. منكـ، كاآلخذ لكـ بإجرامكـ
. مذاىبو التي يذىب فييا في الخدع لمخمؽ كالمكر بيـ: (كاتقكا مدارج الشيطاف)
بطاؿ لو: (كميابط العدكاف) ما التعدم عمييـ، فكمو ىبلؾ لمديف، كا  . إما المعاداة لمخمؽ، كا 
كؿ )): ما يمعؽ أم مأككالتو كمطعكماتو، كفي الحديث: المعقة: (كال تدخمكا بطكنكـ ليعىؽ الحراـ)

(. (ملصكب حراـ
 __________

. أنصاب: في النيج (1)
 (.ب)لكـ سقط مف : قكلو (2)
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ـ عميكـ المعصية) التخفكف عميو، كىذه المفظة مف كمماتو البديعة القصيرة، : (1)(فإنكـ بعيف مف حرَّ
آؿ ]{ًإفَّ المَّوى ًبمىا يىٍعمىميكفى ميًحيط}: التي أنافت عمى اللاية في كصؼ اإلحاطة، كما قاؿ تعالى

ٍينىاهي ًفي ًإمىاـو ميًبيفو }: ، كقكلو[120:عمراف كيؿَّ شىٍيءو أٍحصى : ، ككما قاؿ النابلة الذبياني[12:يس]{كى
نَّؾ كا لميًؿ الذم ىك ميٍدًرًكي  كا 

 
ف خمت أف اٍلميٍنتىأعنؾ كاسعي  ( 2)كا 

 
كلقد أجاد فيما قاؿ، كلكنو قاصر عف كبلـ أمير المؤمنيف في المباللة كالرقة، فأما كبلـ اهلل تعالى 

. فقد فاؽ عمى الكبلميف جميعان لذة كحبلكة، كبيجة كطبلكة
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا األئمة  (143)
أراد أف الداللة عمى كجكد اهلل تعالى ىك حدكث الخمؽ؛ لما : (ال حمد هلل الداؿ عمى كجكده بخمقو)
الحاصؿ بعد أف لـ يكف فبل بد لو مف : (4)تقرر في العقكؿ كبدائييا أف اٍلميحدىث، كىك (3)قد

يستحيؿ في العقكؿ أف يككف حاصبلن ال ألمر كال مف جية ميحًدث، ككيؼ كالعقكؿ  (5)ميحًدث، إذ



 

 

فيو ماءه بارد فإنو يضطر ال محالة أنو ال بد  (6)شاىدة بأف الكاحد منَّا لك دخؿ منزالن فكجد فيو ككزان 
لو مف كاضع، كال يخالجو في ذلؾ شؾ، فكيؼ ما يشاىده مف أحكاؿ العالـ العظيمة مف اختبلؼ 

الميؿ كالنيار، كجرم الشمس كالقمر، كالزركع كالفكاكو، كالليـك كاألمطار، فيضطر المحالة أنو ال بد 
. ليذه األشياء مف مدبّْر كفاعؿ، تعالى شأنو كعظـ سمطانو

 __________
. كسيَّؿ لكـ سبؿ الطاعة: بعده في شرح النيج (1)
. 3/560لساف العرب  (2)
(. ب)قد، سقط مف : قكلو (3)
. ىك(: ب)في  (4)
. أك كىك خطأ(: أ)في  (5)
 .يكجد فيو ككز(: ب)في  (6)
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ًبميٍحدىًث خمقو عمى أزليتو) ذا تقرر أنيا ميٍحدىكىةه كأف ليا ميحدكان فميحدكييا ال بد مف: (كى أف  (1)يعني كا 
ال كاف مفتقران مكميا إلى ميٍحًدثو ييحدكو، ك تسمسؿ األمر إلى غير غاية،  (2)[في ذلؾ]يككف أزليان، كا 

كقد تقرر في العقكؿ بطبلف كجكد حكادث ال أكؿ ليا، فإذا بطؿ ذلؾ كجب القضاء بقديـ ال أكؿ لو، 
. كىك اهلل خالقيا كمدبرىا

المككنات الكجكدية ال تنفؾ عف االشتباه، كـ ذلؾ االشتباه ال (: لو (3)كباشتباىيـ عمى أف ال شبو)
يخمك حالو إما أف يككف في الجنسية كاشتباه اإلنساف كالفرس كاألسد في الحيكانية، أك يككف االشتباه 

كاقعان في النكعية كاشتباه زيد كعمرك، كبكر كخالد في اإلنسانية، أك يككف اشتباىيما في الكمية 
كالكيفية، كسائر المقكالت العرضية، ككؿ ىذه االشتباىات مستحيمة عمى اهلل تعالى، ألنيا كميا مف 

بجعمو إياىا مشتبية لـ يكف : تكابع الجسمية كالعرضية، كىما مستحيبلف عمى اهلل تعالى، فميذا قاؿ
. مشبيا ليا، إذ لكأشبييا لكاف جسمان أك عرضان مكميا، كذلؾ مستحيؿ عميو

حكاسو؛ ألنيا طريؽ لمشعكر، كىك العمـ بمدركاتيا : مشاعر اإلنساف(: المشاعر (4)ال تستممو)
. كالسمع كالبصر، كسائر الحكاس فميذا سميت مشاعر

تلطيو الحجب الككيفة المانعة عف البصر، كاإلدراؾ؛ ألف ذلؾ لك جاز لكاف : (كال تحجبو السكاتر)
. جسمان يحجب بليره، كىك مستحيؿ عميو

 __________
. كفي نسخة أخرل( ب)مف، زيادة في : قكلو (1)



 

 

(. . ب)سقط مف  (2)
. شبيو(: ب)في  (3)
ال (: أ)ال تستممو كما أكبتو، كفي : ال تشممو، ك في شرح النيج كفي نسخة أخرل(: ب)في  (4)

 .تشتممو
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البلـ ىذه ىي الـ التعميؿ، كأراد أف ىذه األحكاـ مف امتناع اإلدراؾ (: الصانع كالمصنكع (1)الفتراؽ)
المشاعر مف أجؿ أنيا مصنكعات كمحدكات، كمف  (2)عميو، كامتناع االشتباه بو، كأنو ال تستممو

حؽ ما كاف مصنكعان أف يككف مخالفان لصانعو، فإذا كانت المصنكعات أجسامان كأعراضان، كانت 
. العرضية كالجسمية مستحيمة عميو تعالى

حدكدان تنتيي عندىا، كتقؼ  (3)ألنو تعالى ىك الذم حدَّ األشياء، كجعؿ ليا: (كالحاد كالمحدكد)
. عمييا فبل بد مف مخالفتو ليا

ال استحالت الربكبية لو: (كالرب كالمربكب) . ألنو إذا كاف ربان ليا فبل بد مف تميزه عنيا، كا 
. أم الكاحد مف كؿ جية، كعمى كؿ كجو: (األحد)
كليس معدكدان مف جممة األشياء؛ ألف الكاحد أصؿ لؤلعداد مف حيث كاف  (4)أم: (ال بتأكيؿ عدد)

ف كاف كاحدان فبل يتناكلو العد (5)يبتدأ ال لكجب أف يككف مف  (6)بو في عدد األشياء، فيك كا  معيا، كا 
. جنسيا

ما المقدر كما يقكلو أصحابنا المعتزلة: (الخالؽ) (. 7)إما المكجد كما تقكلو األشعرية، كا 
ف كاف فاعبلن، فإنو في فعمو ال يكجده: (ال بمعنى حركة كنصب) بحركة في نفسو  (8)أراد أنو كا 

. كتعب كما يككف غيره مف الفاعميف
الحي الذم ال آلة لو عمى ما يقكلو المتكممكف، مف أف السميع ىك الذم يصح أف يدرؾ : (السميع)

عند كجكد مدركو، كظاىر كبلمو ىا ىنا أنو ال فرؽ بيف السميع كالسامع، كظاىر كبلـ المتكمميف 
. التفرقة بينيما، كالكبلـ فيو قريب المأخذ

. أم الأذف لو فيككف سامعان بيا: (ال بأداة)
 __________

. القتراف، كىك تحريؼ(: أ)في  (1)
. التشممو(: ب)في  (2)
(. أ)ليا، سقط مف  (3)
. ، كفي نسخة أخرل(ب)الكاك زيادة في  (4)



 

 

. يبدأ(: ب)في  (5)
. العدد(: أ)في  (6)
. كالمعتزلة: في نسخة أخرل (7)
 .تكجده(: أ)في  (8)
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ما المبصر كما ىك ظاىر : (البصير) إما الذم يصح أف يبصر عمى ما يزعمو أىؿ الكبلـ، كا 
. كبلمو

تفريؽ اآللة ىا ىنا يعني بو كيفية اإلبصار، كفيو اختبلؼ بيف المتكمميف، فعمى رأم : (ال بتفريؽ آلة)
أصحاب أبي ىاشـ البد مف تفريؽ الشعاع كامتداده نحك المرئي، كعمى رأم بعض النظَّار مف 

المعتزلة ال بد مف االنطباع لممرئي في الحاسة، كعمى رأم الفبلسفة البد مف تكيؼ اليكاء بنكر العيف 
في اليكاء المتكسط بيف العيف كالمرئي، إلى غير ذلؾ مف االضطراب في كيفية اإلدراؾ لما تدرؾ 
العيف، كعمى كؿ حاؿ فإنو تعالى مبصر ال عمى ىذه الكيفيات؛ ألنيا إنما تككف مختصة بالعيف، 

. يشير إلى ما قمناه (مبصر ال بتفريؽ آلة): كىك محاؿ في حؽ اهلل تعالى، فميذا قاؿ
. الرقيب عمى كؿ شيء، كالعالـ بو، كالمختص بحقائقو: (الشاىد)
ف عمـ األشياء كميا فإنو غير مفتقر إلى مماستيا: (ال بمماسَّة) . أم أنو كا 
. البعيد عف األشياء: (البائف)
أراد أف كؿ شيء باف عف شيء آخر غيره كبىعيدى عنو، فإف ذلؾ إنما يككف : (ال بتراخي مسافة)

نما ىك يككف بيٍعدو كتراخي، كبيٍعديه تعالى عف األشياء ليس كذلؾ؛ كا  باختصاصو  (1)لمسافة كى
. بأكصافو الكابتة لو ال غير

المنكشؼ باألدلة كالبراىيف، كما خمؽ مف المصنكعات الدالة عمى ظيكره، ككبكتو في : (الظاىر)
. الكجكد

، كىك تعالى مخالؼ ليا فيظيربالعمـ، كال (2)ألف ظيكر األشياء إنما يككف بالرؤية ليا: (ال برؤية)
. يرل بالحاسة الستحالتيا عميو؛ ألنو ال بد فييا مف المقابمة، كىي مستحيمة عميو

ما الباطف عف إدراؾ األبصار فبل : (الباطف) أراد إما العالـ ببكاطف األشياء، كخفياتيا كسرائرىا، كا 
. تدركو

 __________
(. ب)يككف، زيادة في : قكلو (1)
 .بيا(: أ)في  (2)
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ف كاف باطنان؛ فميس لطفة (1)بمعنى: (ال بمطافة) ، (3)مف أجؿ أنو أصلر المقادير كأىرقَّيا (2)أنو كا 
ف كانت لطيفة لكنيا أجساـ،  (5)المطيفة، كاليباء (4)كالجزء الذم ال يتجزَّأ، أك كاألشياء فإنيا كا 

. كيستحيؿ ككنو جسمان 
. تميَّز عنيا كخالفيا: (باف مف األشياء)
. بأف قيرىا ككانت مطيعة لو، كاقفة عمى حسب إرادتو، كعمى كفؽ داعيتو: (بالقير ليا)
. باإليجاد، كاإلنشاء، كاالختراع: (كالقدرة عمييا)
. ككانت متميزة عنو عمى خبلؼ ذلؾ كنقيضو(: منو (6)كبانت األشياء)
. االستصلار ألمره، كالتذلؿ لو: (بالخضكع لو)
عي األىٍمري كيمُّوي }: في االبتداء ليا، كاالنتياء منيا، كما قاؿ تعالى: (كالرجكع إليو) لىٍيًو ييٍرجى ، [123:ىكد]{كىاً 
[. 53:الشكرل]{أىالى ًإلىى المًَّو تىًصي ري األيميكري }
فىوي ) ، أك تككف ذاتو (7)بالصفات التي تؤذف بالجسمية كالحصكؿ في الجية كالككف فييا: (مىٍف كىصى

محبلن لؤلعراض، أك بالصفات التي تؤذف بالعرضية نحك حمكلو في محؿ، أك غير ذلؾ مف صفات 
. األجساـ كاألعراض

ألنو إذا كاف بيذه الصفات صار محدكدان ال محالة، لو غاية كلو نياية، كشكؿ كمقدار، : (فقد حدَّه)
. كانحصار كتعدد

. جعؿ لو حدان بما ذكرناه: (كمف حدَّه)
. جعمو كاحدان مف ىذه األشياء المحدكة، كجعمو مجانسان ليا كمجانسة بعضيا لبعض: (فقد عدَّه)

 __________
. يعني(: ب)في  (1)
. ككنو باطنا: بقكلو( ب)ظنف عمييا في  (2)
. كأدقيا(: ب)في  (3)
. أك كاألجساـ(: ب)في  (4)
(. 689مختار الصحاح ص. )الشيء المنبث الذم تراه في البيت مف ضكء الشمس: اليباء (5)
. األشياء، زيادة مف شرح النيج: قكلو (6)
 .أك تككف فييا(: ب)بعده في  (7)
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ألنو إذا صار مجانسان ليا مشاكبلن لماىياتيا فقد صار مكبلن ليا، فإذا : (كمف عدَّه فقد أبطؿ أزلو)
كانت ميحدىكة كاف ميٍحدىكان مكميا، كفي ذلؾ بطبلف ككنو أزليان، فقد ظير مصداؽ مقالتو بيذا التقرير 

. الذم ذكرناه
كيؼ ىك؟ : أم كمف سأؿ عنو بالكيفية فقاؿ: (كيؼ: كمف قاؿ)
ما طمب أف يكيّْفو بشيء مف ىذه : (فقد استكصفو) إما طمب الكصكؿ إلى كنو حقيقتو كىك محاؿ، كا 

. ، ككمو غير الئؽ بذاتو(1)الكيفيات المحدكة الحسية
أيف ىك؟ : أم كمف سأؿ عنو باألينية، فقاؿ: (أيف: كمف قاؿ)
. أم جعمو مختصان بالحيز، كالمكاف كالجية؛ ألف أيف سؤاؿ عف جية: (فقد حيَّزه)
. بتككينو (2)في األزؿ بالحقائؽ كميا التي ىي ببل نياية فإنو سيكجدىا، كأنيا ستككف: (عالـ)
. األزلية يستحيؿ حدكث حادث فييا (3)مكجكد، ألف األكقات: (إذ المعمـك)

أكبتو عالمان، كأبطؿ معمكمو؟  (4)سؤاؿ؛ المعمـك مف حقيقة ككف العالـ عالمان، فكيؼ
نما أراد بالمعمـك في  كجكابو؛ األمر عمى ما قمتو فإنو يستحيؿ في العقؿ عالـ كال معمـك ىناؾ، كا 
األزؿ األمكر المكجكدة؛ الستحالة كجكدىا كما ذكرناه، فأما أف يككف مراده إكبات عالـ كال معمـك 

ىناؾ مطمؽ فقدره أشرؼ كأعبل مف أف يقصد ذاؾ، ككيؼ كىك شيخ الصناعة الكبلمية، كاستاذ ىذه 
. رجاليا (5)العمـك اإلليية، في فنائو كاف محط رحاليا، كعميو كاف تعكيؿ

لو ليـ (6)مالؾ لمخبلئؽ: (كربّّ ) . كميا كا 
يعني أنو مستحؽ لمربكبية، كاإلليية في األزؿ، كال مربكب ىناؾ يكجد الستحالة : (إذ ال مربكب)

. كجكده
 __________

. الجسمية(: ب)في  (1)
. كأنو سيككف(: أ)في  (2)
. أكقات(: ب)في  (3)
. ككيؼ(: ب)في  (4)
. يعكؿ(: ب)في  (5)
 .لمخمؽ(: ب)في  (6)

(3/922 )

 



 

 

مكصكؼ بالقادرية كمف حيث كانت قادريتو ىي ذاتو كذاتو حاصمة في األزؿ، فميذا حكمنا : (كقادر)
. عميو بالقادرية في األزؿ

: فيو كجياف: (إذ ال مقدكر)
. أف يريد إذ الفعؿ ىناؾ في األزؿ؛ ال ستحالة كجكده ىناؾ: أحدىما
مما يصح إيجاده، كيككف  (1)أف يريد أنو ال مقدكر ىناؾ؛ ألف مف حؽ المقدكر أف يككف: ككانييما

ممكنان، كىذا غير حاصؿ في األزمنة األزلية فإنو ال يصح فييا حدكث حادث أصبلن، كفيو بحث 
. بالكتب العقمية، كأنيينا فيو القكؿ نيايتو (2)دقيؽ يميؽ بالمقاصد الكبلمية، كقد ذكرناه

. أراد بذلؾ ظيكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو: (قد طمع طالع)
. بالخير كاإلرشاد إلى طريؽ اليداية: (كلمع المع)
. بمعالـ الديف، كأحكاـ الشريعة: (كالح الئح)
أراد كاستقاـ بو مف الديف ما كاف مائبلن لكاله بتكحيد اهلل دكف عبادة األككاف، كبعبادتو : (كاعتدؿ مائؿ)

. دكف اإلشراؾ بليره، كال اعتداؿ أعظـ مف ىذا
الكافريف، كبأىؿ الجاىمية أىؿ الشريعة المحمدية،  (4)بالمؤمنيف عف: (3) (كاستبدؿ اهلل قكمان بقـك)

. كبمف عبد الطاغكت كاألككاف مف كحدَّ اهلل كعبد الرحماف
 __________

. أف يككف ما يصح مما يصح إيجاده(: ب)في  (1)
. ذكرنا، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: أ، ب)في  (2)
. كاستبدؿ اهلل بقـك قكمان : ك شرح النيج( ب)في  (3)
 .غير(: ب)في  (4)

(3/923 )

 

يـك الجمعة  (1)أياـ الجاىمية كبدعيا، أياـ اإلسبلـ كسننيا، أكبأياـ النيركز كالسعانيف: (كبيـك يكمان )
. كأياـ العيديف، أكبيـك عاشكراء شير رمضاف

أراد بأىؿ مكة في أكؿ زماف النبكة فإنيـ كانكا يكمئذ في ضيؽ كضنؾ منيـ، : (كانتظرنا اللير)
. اهلل منيـ كصلَّرىـ، كأذلَّيـ باإلسبلـ (2)كمشقة مف عبلجيـ، فانتظركا بيـ ًغيىر الدىر كتقمباتو فأداؿ

. فإف انتظاره لو انتظار حاجة، كالفرج يككف أككر: (انتظار المجدب المطر)
نما األئمة قكاـ اهلل عمى خمقو) يستقيـ بيـ أمر اهلل تعالى كنييو، كيمضي بيـ أحكاـ الشريعة، : (كا 

كيؤخذ بيـ لمضعيؼ مف القكم، كيتقكل بيـ اإلسبلـ كالديف قكة ظاىرة، كمف كَـّ عظـ أمرىـ عند اهلل، 
السمطاف ظؿ اهلل في األرض، يأكم إليو كؿ مطركد )): ككانكا عنده في أعمى المراتب، كفي الحديث



 

 

(. 3()(مميكؼ
لكؿ قرية عريؼ، : ))الرئيس لكؿ جماعة، كفي الحديث: العريؼ ىك(: عباده (4)كعرفاؤه عمى)

(. 5()(كالعرفاء في النار
 __________

كانظر القامكس المحيط )النيركز لفظ معرَّب كأصمو فارسي كىك يعني أكؿ يـك مف السنة  (1)
 ما 3/369عيد لمنصارل كىك سرياني معرَّب، قاؿ ابف األكير في النياية : ، كالسعانيف(677ص
كىك عيد ليـ معركؼ قبؿ عيدعـ الكبير  ((كال يخرجكا سعانيف)): كفي حديث النصارل: لفظو

. انتيى. ىك جمعه، كاحديه سعنكف: بأسبكع كىك سرياني معرَّب، كقيؿ
. فادؿ(: أ)في  (2)
. 6/16، كشعب اإليماف لمبييقي 1/201، كمسند الشياب 5/196ركاه في مجمع الزكائد  (3)
(. أ)عمى، سقط مف : قكلو (4)
، 3/131، كسنف أبي داكد 6/361، كسنف البييقي الكبرل 5/234ركاه في مجمع الزكائد  (5)

 .5/342كمصنؼ ابف أبي شيبة 

(3/924 )

 

يشير بذلؾ إلى أف نصب اإلماـ كاجب عمى المسمميف، فإنو : (ال يدخؿ الجنة إال مف عرفيـ كعرفكه)
يجب عمييـ طمبو كاالىتماـ بأمره، كيجب عمييـ معرفتو لما عمييـ فيو مف التكاليؼ العظيمة، مف 

. نصرة الديف كالجياد معو ألعدائو، فمف قاـ بيذه الكاجبات كاف مستحقان لمجنة ال محالة
أراد أنيـ إذا لـ ينظركا في كجكب نصب اإلماـ أك يككف : (كال يدخؿ النار إال مف أنكرىـ كأنكركه)

، كال يعرفكف حالو، فإف ذلؾ يككف منيـ تركان لما كجب عمييـ، (1)قائمان، كال ينصركنو كيعضدكنو
. في ذلؾ، فبل يمتنع استحقاقيـ لمنار بذلؾ إذا كاف عند اهلل كبيرة (2)كيحصؿ ليـ اإلكـ

ف اهلل خصيـ باإلسبلـ) بإظيار أحكامو، كتقكية قكاعده، كتأسيس أركانو، كالنصرة لو، كالذب : (كا 
. ، كالجياد ألعدائو(3)عنو
ما اختصيـ لئلسبلـ : (كاستخمصيـ لو) إما اختصيـ اهلل لنفسو بأف أكرميـ كرفع درجاتيـ عنده، كا 

استخمص ىذا لنفسو إذا : كجعميـ أمناء عميو، ككؿ ذلؾ عناية مف اهلل ليـ في كمتا الحالتيف، يقاؿ
(. 4)كاف مختصان بو

. إشارة إلى االستخبلص: (كذلؾ)
مف  (5)الضمير لئلسبلـ، أراد أف اشتقاؽ اإلسبلـ مف السبلمة فسمي إسبلمان : (ألنو اسـ سبلمة)

. أجؿ ذلؾ



 

 

 __________
. كيقصدكنو: في نسخة أخرل (1)
. كيحصؿ بيـ األلـ(: ب)في  (2)
(. ب)عنو، كما أكبتو مف (: ب)منو، كفي (: أ)في  (3)
(. أ)بو، سقط مف : قكلو (4)
 (.ب)إسبلمان، سقط مف : قكلو (5)

(3/925 )

 

ما ضَـّ أعدادان متفرقة، محمكدة كانت أك مذمكمة، كما كرد في : الجماع(: (1)كجماع كرامة)
. أم أنو جامع لخصاؿ كريية (2)((الخمر جماع اإلكـ)): الحديث

اختار اهلل طريقو فجعميا مف أيمف الطرؽ كأكضحيا، كجعؿ أسبابو أقكل : (اصطفى اهلل منيجو)
. األسباب كأكضحيا

: أظيرىا كأكضحيا لمناظريف في صحتيا كاستقامتيا، كجعمو عمى كجييف: (كبيَّف حججو)
. أم عمـ ظاىر ال يحتاج إلى نظر كاستدالؿ: (مف ظاىر عمـ)
. األنظار كخفييا (3)أم كحكمة باطنة تحتاج إلى استكارة بدقيؽ: (كباطف حكـ)
. أسراره كمعانيو اللريبة: (ال تفنى غرائبو)
. أحكامو العجيبة، كمراتبو العالية، كمنازلة الشريفة: (كال تنقضي عجائبو)

 __________
. كجماع إكرامو(: أ)في  (1)
 كعزاه إلى مسند الشياب، كركاه في نياية ابف األكير 2/190ركاه في مسند شمس األخبار  (2)
، كأكرده في 1/286، كالزىد ليناد 1/66، كمسند الشياب 7/106، كمصنؼ ابف أبي شيبة 1/295

، كمشكاة المصابيح 8/541 كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف4/669مكسكعة أطراؼ الحديث 
، ككشؼ 3/257، كالترغيب كالترىيب لممنذرم 2/225، كالدر المنككر لميسكطي (5212)لمتبريزم 

. 1/460الخفاء لمعجمكني 
 .استيكاره لدقيؽ(: ب)في  (3)

(3/926 )

 



 

 

العشر، كلـ يرد في األعداد عمى ىذا البناء : الربع، كالمعشار ىك: المرباع ىك: (فيو مرابيع النّْعـ)
كأحسب أف مراد أمير المؤمنيف اشتقاقو مف الربيع، : (1)سكاىما، كجمعو مرابيع ىكذا، قاؿ قطرب

. منزؿ القـك في الربيع: كىك أحسف أياـ السنة، كالمربع ىك
: قاؿ لبيد

رزقت مىرىاًبٍيعى النجكـً كصابُّيا 
 

دىؽ الركاعد جكديىا كرىامييا ( 2)كى
 

. كأراد أنو أفضؿ النعـ كما أف الربيع أفضؿ أياـ السنة
. السراج: جمع مصباح، كىك: (كمصابيح الظمـ)
جمع مفتح، أم أف األعماؿ الصالحة ال يمكف تحصمييا إال بو (: (3)ال تفتح الخيرات إال بمفاتحو)

. مف حيث كاف أصبلن ليا، كقاعدة لميادىا
جمع مصبح، كأراد أف الظممات الكفرية ال يمكف إزالتيا (: (4)كال تكشؼ الظممات إال بمصابحو)

بعادىا إال بالتمبس بو كاستعمالو . كا 
 __________

 نحكم عالـ ، ى206ىك محمد بف المستنير بف أحمد، أبك عمي، الشيير بقطرب، المتكفى سنة  (1)
باألدب كالملة مف أىؿ البصرة مف المكالي، كىك أكؿ مف كضع المكمث في الملة، كقطرب لقب دعاه 

انظر األعبلـ )معاني القرآف، كالنكادر، كاألزمنة كغيرىا : بو أستاذه سيبكيو فمزمو، كلو تصانيؼ منيا
7/95 .)
األنكاء : كمرابيع النجـك. 73فرىاميا، انظر البيت فيو صػ : في شرح المعمقات السبع لمزكزني (2)

: اإلصابة، كالكدؽ: مرباع، كالصكب: الربيعية، كىي المنازؿ التي تحميا الشمس فصؿ الربيع، الكاحد
راجع المصدر )جمع رىمة كىي المطرة التي فييا ليف : المطر التاـ العاـ، كالرىاـ: المطر، كالجكد

. (المذككر
. بمفاتيحو: بمفاتيح، ك في شرح النيج(: أ)في  (3)
 .بمصابيحو: في شرح النيج (4)

(3/927 )

 

ال حمى إال : ))ألحد، كفي الحديث (2)أم جعمو اهلل حمىن ال يمكف استباحتو(: ًحماه (1)قد أحمى)
(. 3()(هلل كلرسكلو



 

 

. أم جعمو مرعى ينعـ فيو أىمو، مف أىؿ الديف كالتقكل: (كأرعى مرعاه)
. أم الشفاء لمف اشتفىبو مف كؿ داء يصيبو: (فيو شفاء المشتفي)
. أم ككفاية لمف استكفى بو عف غيره مف األدياف: (ككفاية المكتفي)

أف كبلمو في ىذه الخطبة فيو داللة عمى كجكب نصب األئمة، كال خبلؼ في كجكبو إال ما : كاعمـ
نما الخبلؼ في طريقيا، فقائؿ : بالعقؿ، كقائؿ: يحكى عف شذكذ ال عبرة بيـ، مسبكقكف باإلجماع، كا 

بيما جميعان، كال خبلؼ بيف مف أكجبيا أنيا كاجبة بالشرع، كأقكل برىاف عمى ذلؾ : بالشرع، كقائؿ
مف جية الشرع، ىك أف الصحابة رضي اهلل عنيـ ترككا ماىك األىـ مف دفف رسكؿ اهلل، كغسمو 

( 4)كأبكركا 
 __________

. حما(: أ)في  (1)
. استساحتو(: أ)في  (2)
مسند أحمد : ، كعزاه إلى عدة مصادر منيا7/241أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم  (3)

، كالمعجـ 7/303، كمصنؼ ابف أبي شيبة 6/146، كالسنف الكبرل لمبييقي 73، 4/71بف حنبؿ 
.  كغيرىا4/238، كسنف الدارقطني 8/95الكبير لمطبراني 

: لفظيا( ب)حاشية في  (4)
 

الداللة فيما فعمو أىؿ السقيفة مف اإلبكار كالمسارعة إلييا؛ ألف ذلؾ مف بعض الصحابة، : لكنو يقاؿ
نما الحجة مف حيث اتفؽ كؿ الصحابة مف حضرىا كمف لـ يحضرىا  كفعؿ البعض ليس بحجة، كا 
عمى أنو البد مف إماـ، فأما إيكار أىؿ السقيفة العقد ألبي بكر عمى دفف رسكؿ الميصمى اهلل عميو 

اشتلؿ بتجييز رسك اهلل صمى اهلل عميو كآلو - كآلو كسمـ فبل كرامة، كأمير المؤمنيف عميو السبلـ
، فتدبر إف -كسمـ، فمك كاف ما فعمو أىؿ السقبفة ىك الصكاب لبادر إليو أمير المؤمنيف عميو السبلـ

لى اهلل المصير في يـك المحشر  .تمت. كنت ممف يتدبر، كا 

(3/928 )

 

إلى السقيفة، كـ أقبمكا عمى االشتكار فمكال فيميـ لكجكب ذلؾ، كحرجيـ بتركو لما فعمكا ذلؾ، فيذا 
. دليؿ قاطع عمى كجكب نصبو ال محالة

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا اآلخرة  (144)
. إمياؿ نفَّسو اهلل لو، كىك تأخر األجؿ كامتداده، كأراد ابف آدـ: (كىك في ميمة مف اهلل)



 

 

، كىكل بالفتح ييكم بالكسر إذا سقط أك سار، كأراد ىا : (ييكم) ىىًكم بالكسر ييكل بالفتح، إذا أحبَّ
: ىنا أنو يسير

. عف اهلل كعمَّا يتكجو مف الطاعة لو: (مع اللافميف)
. كبلىما كسماعنا بيما، كأراد أنو ينتقؿ (1)بالعيف، كالليف: (كيعدك)
: الجامعيف لمذنكب، الحامميف ليا عمى ظيكرىـ فيك عمى ىذه الحالة ينقمب: (مع المذنبيف)
. مف غير أف يسير عمى طريؽ عادلة: (ببل سبيؿ قاصد)
. لو إلى الخير، كالتزاـ أمر اهلل كطاعتو: (كال إماـ قائد)
فيـ مستمركف عمى ما ىـ عميو مف : حتى ىذه متعمقة بمحذكؼ تقديره: (حتى إذا كشؼ ليـ)

. المخالفة حتى إذا ظير ليـ مف اهلل
. مف العقاب في اآلخرة: (عف جزاء معصيتيـ)
جمع جمباب، كىك رداء غامر لمف ارتدل بو، كأراد أف : جبلبيب: (كاستخرجيـ مف جبلبيب غفمتيـ)

. اهلل استخرجيـ مع شمكؿ اللفمة ليـ في الدنيا، كانيماكيـ في الذىكؿ عمَّا يراد منيـ فييا
ما استقبمكا ندامة غير نافعة ليـ اآلف: (استقبمكا مدبران ) . إما أقبمكا إلى الدنيا مع إدبارىا عنيـ، كا 
ما ترككا األعماؿ الصالحة مع تمكنيـ مف : (كاستدبركا مقببلن ) إما اآلخرة أعرضكا عنيا مع إقباليا، كا 

. فعميا في الدنيا
الطمب، كأراد أنيـ فيما أحرزكه مف المذات في الدنيا : الطىًمبىة ىي: (فمـ ينتفعكا بما أدرككا مف طىًمبىًتيـ)

. ما عادت عمييـ بنفع
 __________

 .فبالعيف كما ىك مكبت، كبالليف أم يلدك (1)

(3/929 )

 

الحاجة، أم كال نفعيـ ما قضكه مف أكطارىـ فييا؛ لفكات ذلؾ : الكطر: (كال بما قضكا مف كطرىـ)
. مف أيدييـ، كانقطاعو اآلف عف أنفسيـ

ني أحذركـ كنفسي ىذه المنزلة) قدَّـ في التحذير أنفسيـ جريان عمى عادتو في المباللة في : (كا 
ببلغ المكعظة، كعنى بيذه المنزلة ما أصبحكا فيو مف انقطاع الدنيا كلذتيا، كبقاء  النصيحة، كا 

قباؿ اآلخرة كككاب نعيميا، فنعك ذ باهلل مف الخذالف، كخسارة األنفس . تىًبعىًتيا، كا 
. ينفعيا باإلقباؿ عمى ما يككف فيو إحراز اآلخرة، كالفكز بيا: (فمينتفع امرؤ بنفسو)
ما المبصر بعينيو: (فإنما البصير) . العظات (1)إما العاقؿ ألنو ذك بصر، كا 
. أخبار األكليف مف القركف الخالية (2)ىذه المكاعظ، أك: (مف سمع)



 

 

. فييا كفي عاقبة أمره، كما يؤكؿ إليو حالو(: (3)فتفكر)
. إلى تصرفات الدىر، كتقمباتو بأىمو (4)بقمبو في األمكر أك تأمؿ بعينيو: (كنظر)
. بعينيو (5)إما استبصر بعقمو، أك أبصر: (فأبصر)
لمف  (6)جمع ًعٍبرة، كىك ما يراه مف ىذه المكاعظ فإنيا نافعة لمف اتعظ بيا كتذكَّر: (كانتفع بالعبر)

. أقبؿ عمييا بقمبو
. طريقان مستكيان : (كـ سمؾ جددان )
. جميان مف مسالؾ اليدل، كطرؽ السبلمة عف اليبلؾ كالردل: (كاضحان )
. الحفرة العميقة: جمع مىٍيكاة، كىي: (يتجنب فيو الصرعة في المياكم)
غكل عف الطريؽ إذا لـ ييتد لصكابيا كسمككيا، : جمع مىٍلكاة، مف قكليـ: (كالضبلؿ في الملاكم)

. عمى الديف كاتباع آكاره (7)كغرضو مف ىذا كمو ىك االستقامة
 __________

. بعينو(: ب)في  (1)
. كأخبار(: ب)في  (2)
. فيفكر(: ب)في  (3)
. تقمبو في األمكر أك قابؿ بعينيو عمى تصرفات الدىر كتقمباتو بأىمو(: ب)في  (4)
. أك أدرؾ بعينو(: ب)في  (5)
. كتذكرة(: ب)في  (6)
 .استقامة(: ب)في  (7)
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أم أف السبلمة إنما تككف بفعؿ ما ذكرناه، كبأف ال يككف عكنان لمف : (كلـ يعف عمى نفسو اللكاة)
: كاف غاكيان، حائدان عف الطريؽ مف الخمؽ، عمى نفسو بأفعاؿ يفعميا إما

ما بالزيادة عمى حقو فيككف ظالمان في : (بتعسؼ في حؽ) بالعدكؿ عف الحؽ، إما بأخذ حؽ غيره، كا 
. الحاليف جميعان 

ما يقكؿ عمى اللير مالـ يفعؿ(1)كذب، إما في شيادة زكر: (أك تحريؼ في نطؽ) (. 2)، كا 
أك يخاؼ خكفان مف الصدؽ فيدعكه ذلؾ إلى الكذب عمى اهلل، أك عمى : (أك تخكؼ مف صدؽ)

. رسكلو، أك عمى المؤمنيف فارتكاب ىذه الخصاؿ كميا ميًعٍينىةه ال محالة لملكاة عمى النفس بإىبلكيا
. ليذه المكاعظ الشافية عف سكرة اللفمة(: سكرتؾ (3)فأفؽ أييا السامع عف)
. اطمب اليقظة عف اإلعراض بالتلافؿ عمَّا حٌذرت منو(: غفمتؾ (4)كاستيقظ عف)



 

 

ـي نيعيٍكمىةن إذا صار ناعمان لينان، كأراد استقامة الفكر : مف قكليـ(: (5)كأنعـ الفكر) ـى الشيء بالضـ يىٍنعى نىعي
َـّ عظـ الخطأ لسائر الفرؽ إال مف كفؽ اهلل  كالتحذير عف الزلؿ فيو؛ فإنو ككير ما يعرض، كمف ك

. كعصمو
مف الحكـ كالمكاعظ كاإلخبار عمَّا كاف كعمَّا ىك كائف في : (فيما جاءؾ عمى لساف النبي األمي)

. الكتاب كالسنة، فإنيما كبلىما مأخكذتاف عنو
. مف األرزاؽ كاآلجاؿ كاألمكرالكائنة: (مما ال بد منو)
. مف األقضية كالمقادير: (كال محيص عنو)
. جانب: (كخالؼ)
. كاتبع خبلفو، كعدؿ عنو: (مف خالؼ ذلؾ)
. فإنو باطؿ ال كمرة لو كال طائؿ تحتو: (إلى غيره)

 __________
. الزكر(: ب)في  (1)
. يقؿ(: ب)في  (2)
. مف: في شرح النيج (3)
. مف: كشرح النيج( ب)في  (4)
 .كاختصر مف عجمتؾ: بعده في شرح النيج (5)

(3/931 )

 

مف ذلؾ، كىذا فيو داللة عمى كجكب االلتفات إلى صبلح اإلنساف لنفسو، : (كدعو كما رضي لنفسو)
ـٍ مىٍف }: ككجكب إصبلح الخمؽ؛ إنما ىك عمى طريؽ الكفاية، كما قاؿ تعالى كي ـٍ الى يىضيرُّ ـٍ أىنفيسىكي مىٍيكي عى

ٍيتيـٍ  [. 105:المائدة]{ضىؿَّ ًإذىا اٍىتىدى
ًإفَّ }: افتخارؾ عمى الناس، فإف الفخر كمو في تقكل اهلل دكف غيره، كما قاؿ تعالى: (كضع فخرؾ)

ـٍ  ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي مىكي [. 13:الحجرات]{أىٍكرى
كىمىة)): تكبرؾ كتعاليؾ عمى الناس، كفي الحديث: (كاحطط كبرؾ) ( 1)ما مف آدمي إال كفي رأسو حى

(. (بيد ممؾ، فما تكاضع إال رفعو، كال تكبر إال كضعو
. كحشتو، كظممتو، كرائحتو، كدكده، كببله كعظائمو: (كاذكر قبرؾ)
مَّفه إياه: (فإف عميو ممرؾ) . بكرة كعشيان في األرض، كعف قريب كأنت كائف فيو كميضى
أًءنَّا }: تجازم تجازل، أم كما تفعؿ مف خيرأك شر يفعؿ بؾ مكمو، قاؿ تعالى: (ككما تديف تداف)

. أم مجزيكف محاسبكف [53:الصافات]{لىمىًدينيكفى 



 

 

. فمف يزرع الشر يحصد الندامة، كمف يزرع المعركؼ يحصد الكرامة: (ككما تزرع تحصد)
. مف عمؿ سيء، أك حسف في الدنيا: (كما قدمت اليـك)
. عمى جزائو في اآلخرة مف ككاب أكعقاب: (تقدـ عميو غدان )
ميَّد المكاف إذا كطَّأه، أم كطّْئ األرض لتستقر قدمؾ عمييا كيبل يعظـ عكارؾ، كىك : (فاميد لقدمؾ)

. مجاز ىا ىنا في األعماؿ الصالحة
 __________

كىمىة (1) النياية البف )حديدة في المجاـ تككف عمى أنؼ الفرس كحنكو، تمنعو عف مخالفة راكبو : الحى
، كالحديث في نياية ابف األكير، كأكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم (1/420األكير

( 5729)، ككنز العماؿ برقـ 354، 8/351 كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 9/225الشريؼ
 (.5743)ك
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. أراد كقدـ أعمالؾ مف أجؿ يكمؾ الذم تكعد بو كىك يـك القيامة: (كقدـ ليكمؾ)
. إغراء بالتحذير في األمكر كميا، كانتصابو بإضمار فعؿ أم الـز الحذر: (فالحذر الحذر)
. المردية كالكقكع فييا (2)مف ىذه المزاؿ (1)لما قمتو: (أييا السامع)
(. 5)في األمر إذا بالغ فيو، كاىتـ بحالو أم الـز الجدٌ  (4)جدَّ (: (3)كالجدَّ الجدَّ )
. عٌما يراد بو مف ذلؾ: (أييا اللافؿ)

سؤاؿ؛ أراه ىا ىنا خصَّ السامع بالتحذير، كخصَّ اللافؿ بالجدّْ، فما كجو التفرقة بينيما، ككؿ كاحد 
بصدده؟  (6)منيما يحتاج إلى الحذر كالجدّْ فيما ىما

كجكابو؛ ىك أف إغفاؿ المكعظة بعد سماعيا إعراض عنيا، كترؾ ليا بعد كجكب الحجة عميو بيا، 
و بالحذر لما فيو مف مزيد المباللة في التحرز عف ذلؾ، بخبلؼ اللافؿ عف سماعيا، فإنو  فميذا خصَّ

و بالجدّْ في إزالة اللفمة كالتحفظ  ال محالة أقٌؿ جرمان ل مَّا لـ تجب عميو الحجة بسماعيا، فميذا خصَّ
. عنيا

. عف ىذه المطائؼ، كيكشؼ عف ىذه األسرار البديعة: ({كىالى يينىبّْئيؾى })
ًبي رو }) بيا، عالـ بحقائقيا كتفصيبلتيا، كهلل دىرُّ أمير المؤمنيف فما أشفى مكاعظو (: [14:فاطر]{ًمٍكؿي خى
. الخكاطر (8)لصدأ القمكب، كأعظـ إزالتيا لتطخية (7) [كأجبلىا]

 __________
. قبمو(: ب)في  (1)
مختار الصحاح . )المزاؿ جمع المزلَّة بفتح الزام ككسرىا المكاف الدحض كىك مكضع الزلؿ (2)



 

 

(. 274ص
. ، كمف النيج(ب)كالحذر الحذر، كما أكبتو مف (: أ)في  (3)
. حذر(: أ)في  (4)
. الحذر(: أ)في  (5)
. ىك(: ب)في  (6)
(. ب)زيادة في  (7)
 (.1684انظر القامكس المحيط ص . )الميمة المظممة: الكرب عمى القمب، كالطخياء: الطخية (8)
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ـٍ نىًجٍد لىوي }: عـز األمر إذا قطعو، كلـ يتردد فيو، قاؿ اهلل تعالى: (إف مف عزائـ اهلل) لى كى
. أك مف كاجباتو التي أكجبيا [115:طو]{عىٍزمان 

(. 2)الكتاب المحكـ المتضمف لمحكـ، أك السالـ عف الزلؿ كالقبيح(: الحكيـ (1)في الذكر)
. يعطى ككابو: (الت ي عمييا يكيب)
. يككف عقابو في اآلخرة: (كعمييا يعاقب)
. يكتب رضاه كسخطو: (كليا يرضى كيسخط)
المفتكحة، كىي كصمتيا في مكضع رفع عمى االبتداء فمما دخمت  (3)أف ىذه ىي: (أنَّو الينفع عبدان )

. أف كانت منصكبة بيا، كعبدان منصكبان عمى المفعكلية
ف أجيد نفسو) . بفعؿ األعماؿ الصالحة كأتعبيا بذلؾ كأنصبيا: (كا 
. عف كؿ ما يشكبو مف الرياء كسائر المحبطات لو: (كأخمص فعمو)
. ينفع: أف ىذه في مكضع رفع عمى الفاعمية لقكلو: (أف يخرج مف الدنيا ال قيان ربو)
. كاحدة مف ىذه الكبائر: (بخصمة مف ىذه الخصاؿ)
يككف نادمان عمى فعميا في الدنيا، ألف الندـ كالتكبة ال معصية معيما، كىما يمحكاف : (لـ يتب منيا)

. كؿ كبيرة كفران كانت أك فسقان 
مف  (4)بخصمة): أف في مكضع جر بدالن مف قكلو: (أف يشرؾ باهلل فيما افترض عميو مف عبادتو)

: ألنو بياف لو، أك عطؼ بياف عميو، كليذا معنياف (ىذه الخصاؿ
. فيريد الشرؾ بعبادة غير اهلل مف ككف أك صنـ: أما أكالن 

تمؾ العبادة مف  (5)[مف]فيريد بالشرؾ الرياء بالعبادة فإنو يككف شركان، ألنو إنما يفعؿ : كأما كانيان 
. كالعابد للير اهلل (6)أجؿ اللير فقد أشرؾ غير اهلل في عبادة اهلل؛ بأف فعميا لمكانو

 __________



 

 

. كالذكر(: أ)في الذكر، كما أكبتو كفي (: ب)في  (1)
. كالتنتيح ىكذا كىك غامض(: ب)في  (2)
(. ب)ىي، سقط مف  (3)
. خصمة(: أ)في  (4)
. إلخ..إنما فعؿ مف تمؾ: كفي نسخة أخرل( ب)سقط مف  (5)
 .لمكاف غيره(: ب)في  (6)
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تشفيان لمليظ كمساعدة لمنفس  (3[)لو]كأف يقتؿ مف ال جـر (: (2)بيبلؾ نفس (1)أك يشفي غيظو)
. في ذلؾ

أنا قتمت فبلنان، كىك يعمـ أف غيره قتمو فيقتؿ بو، فيككف كالقاتؿ : كأف يقكؿ: (أك يقر بأمرفعمو غيره)
. لنفسو بذلؾ لما كذب عمى نفسو

أك تككف لو حاجة إلى غيره ألفناء الناس فيطمب : (أك يستنجح حاجة إلى الناس بإظياربدعة)
. نجاحيا مف جيتو، فبليمكنو ذلؾ إال بإظيار بدعة في الديف كارتكابيا

نحك تبديؿ دينو بالخركج إلى غيره أك ارتكاب فسؽ ال خبلؼ في كبره، أك يدعك إلى : (في دينو)
بطاؿ ليا . بدعة يككف فييا ترؾ لمسنة كا 

يحسّْف إلى ىذا ما فعمو مف القبيح، كيقبّْح إلى ىذا مافعمو مف الحسف، : (أك يمقى الناس بكجييف)
. خدعان كمكران كتمردان 

يبمّْغ إليؾ مف صديقؾ ما تكره سماعو منو، كيبمّْغ إلى عدكؾ فيؾ ما يحب : (أك يمشي فييـ بمسانيف)
سماعو منو، فيذه الخصاؿ كميا ميمكة لمديف قاطعة لو، كظاىر كبلمو ىا ىنا أنيا كبائر؛ ألنو 

ال ينفع معيا شيء مف : ليس مكميا؛ ألنو قاؿ (4)جعميا مع الشرؾ باهلل، كال يقرف بالكبيرة صليرة
. األعماؿ، كلف يككف األمركما قاؿ إال كىي كبائر ميمكة لمف ارتكبيا، ال شؾ في ذلؾ

أم افيمو كتدبره؛ فإف مف ذكرناه لؾ ممف ىمؾ أك نجا بأفعالو مماكؿ لؾ كمشابو، : (اعقؿ ذلؾ)
. فخؼ مما خافكه مف ذلؾ، كارجي ما كانكا يرجكنو منو

. مف عمقة المشابية كاف دليبلن عميو (5)فمما بينيما: (فإف اٍلًمٍكؿى دليؿ عمى شبًيو)
 __________

. كالنيج( ب)عطفو، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو مف (: أ)في  (1)
، نفسو(: أ)في  (2)
. ال، كىك تحريؼ(: أ)في  (3)



 

 

. كال يقرف بالكبيرة كالصليرة كليس مكميا(: أ)في  (4)
 .إلخ...فمما كجد بينيما(: ب)في  (5)
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ال ىَـّ ليا في شيء مف األمكر إال قضاء أكطارىا مف الشيكات مف األكؿ : (إف البيائـ ىمُّيا بطكنييا)
. كالشرب، كحطَّ عنيا ما سكل ذلؾ

ف السباع ىمُّيا العدكاف عمى غيرىا) ال ىَـّ ليا سكاه لما خمقت عميو مف الضراكة، كشكس الخمقة، : (كا 
. فطبعيا التعدم عمى غيرىا كاألسد فإف ىمَّو االفتراس، كىكذا سائر السباع

فَّ النساء ىمُّييف زينة الحياة الدنيا) النساء حبائؿ )): كليذا قاؿ صمى اهلل عميو كآلو: (كا 
، كلقد صدؽ مف (2(()ما خمفت عمى أمتي أضر مف النساء: ))، كفي حديث آخر(1()(الشيطاف

(: 3)قاؿ
ًمٍمنىوي  ييًرٍدفى كراءى الماًؿ حيثي عى

 
كىشىرخي الشباًب عندىفَّ عجيبي 

 
إذا شابى رأسي المرًء أك قؿَّ ماليو 

 
فميس لو في كدّْىفَّ نصيبي 

 
. فبل غرض ليفَّ إال ما كاف مف زينة الدنيا، كمتاعيا كغركرىا

 __________
، 1/286، كالزىد ليناد 1/66، كمسند الشياب 7/106الحديث في مصنؼ ابف أبي شيبة  (1)

، 3/257، كعزاه إلى الترغيب كالترىيب لممنذرم 10/101كأكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث 
. 3/96، كالملني عف حمؿ األسفار لمعراقي 2/436ككشؼ الخفاء 

في مكسكعة (( ما تركت عمى أمتي بعدم فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء: ))الحديث بمفظ (2)
، كتفسير 4/180، كالدر المنككر لمسيكطي 15/65أطراؼ الحديث كعزاه إلى مصنؼ ابف أبي شيبة 

، (1959) رقـ 5، كالبخارم (2098) رقـ 4كىك في صحيح مسمـ : ، قمت5/139ابف ككير 
. 5/103، كسنف الترمذم 13/306،308كصحيح ابف حباف 

 .ىك عمقمة الفحؿ، كقد سبقت ترجمتو (3)
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ما بالدخكؿ في األطماع كالمكاسب الخبيكة : (كالفساد فييا) إما بالدعاء إلى أنفسيفَّ بالفجكر كالزنا، كا 
ما مف أجؿ تيييج الحرب ، كا  بدعائيف، فالفساد في الديف يدخؿ مف ىذه األكجو  (1)رغبة فييفَّ

. كغيرىا
. الذلة لربيـ: خاضعكف ذليمكف، مف االستكانة كىي: (إفَّ المؤمنيف مستكينكف)
. خائفكف هلل كجمكف منو: (إفَّ المؤمنيف مشفقكف)
. لعذاب اهلل كأليـ سخطو: (إفَّ المؤمنيف خائفكف)

بَّؾى لىسىًريعي }: سؤاؿ؛ إفَّ المؤكدة إذا تكررت مصدَّرة في أكؿ الجمؿ، فقد تأتي بالكاك كقكلو تعالى ًإفَّ رى
نَّوي لىلىفيكره رىًحيـه  كقد تأتي بلير كاك ، كما قالو ىا ىنا في ىذه الجمؿ، فيؿ  [167:األعراؼ]{اٍلًعقىاًب كىاً 

تفرقة؟  (2)بينيما
ف لـ ييٍؤتى بيا كاف كؿ كاحد مف ىذه  كجكابو؛ ىك أف الكاك إذا جاء ت فإنيا دالة عمى الجمعية، كا 
الجمؿ عمى استقبلؿ كانفراد، مف غير إشعار بالجمعية، كىذا يسمى التجريد، كقد جاء التجريد في 

كّْري }: الصفات، كقكلو تعالى اًلؽي اٍلبىاًرئي اٍلميصى . كغير ذلؾ [24:الحشر]{اٍلخى
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا الظاىر كالباطف  (145)
الحافظ لمشيء، أم قمب المبيب حافظ لؤلشياء متقف ليا بخبلؼ : الناظرىك: (كناظر قمب المبيب)

. قمب األحمؽ
. الضمير لمقمب، أراد أنو يعرؼ غايتو كمنتياه بو: (بو يبصر أمده)
السير في األماكف : السير في بطكف األكدية، كاإلنجاد ىك: اإلغكارىك: (كيعرؼ غكره كنجده)

. المرتفعة، كىك كناية ىا ىنا عف معرفتو بحاؿ نفسو في جميع أمكره كميا
. إلى الحؽ كمنياج الرشد: (داعو دعا)

 __________
. الحزف: في نسخة أخرل (1)
 .بينيا(: أ)في  (2)
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أحسف رعاية، كأعظـ حياطة لمف يرعاه، كأراد بذلؾ نفسو فإنو دعا الخمؽ إلى طاعة : (كراعو رعى)
كماؿ الحقكؽ، كما يشيد لو ظاىر  اهلل تعالى، كسار فييـ أحسف السير كأعدليا، كرعاىـ بالعدؿ كا 

. سيرتو، ككـر سجيتو، كشريؼ شيمتو
. لما يدعككـ إليو: (فاستجيبكا لمداعي)
. فإنو يدلكـ عمى الخير: (كاتبعكا الراعي)

: كـ قاؿ
. حكاية عف حاؿ قـك آخريف خاضكا بحارىا بما ارتكبكه مف الشبية: (قد خاضكا بحارالفتف)
. فيما ىـ عميو مف الحاؿ: (كأخذكا)
 .باألمكرالمبتدعة كاألىكاء الضالة، كترككا السنف كراء ظيكرىـ: (بالبدع دكف السنف)
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َـّ (: المؤمنكف (1)كأرز) كزان، كأراد أنيـ  (2)أرز فبلف بتقديـ الراء عمى الزام إذا تضا كتقبَّض أىٍرزان كأيري
إف اإلسبلـ ليأًرزي إلى المدينة ، )): تجمَّعكا كانقبضكا لضعؼ حاليـ كعمك غيرىـ عمييـ، كفي الحديث

أم ينضـ إلييا كيجتمع بعضو إلى بعض فييا، قاؿ أبك األسكد (( (3)كما تأًرزي الحية إلى جحرىا
ذا دعي اىتز (5)فبلف إف: (4)الدؤلي . يذمو بذلؾ- يعني إلى الطعاـ- سئؿ أرز، كا 

. عف الطريؽ الكاضحة: (كنطؽ الضالكف)
. باهلل كرسكلو، كاليـك اآلخر: (المكذبكف)
. ما يمي الجسـ مف الكياب: البطانة الخاصة كىي: (نحف الشّْعار)
. أىؿ المكدة كاإلخاء: (كاألصحاب)
. لمعمـ الذم أكدعو اهلل في قمب رسكلو: (كالخزنة)

 __________
. أرز بلير الكاك(: ب)في  (1)
. تضامر(: أ)في  (2)
ذكره في مجمكع اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادم عمييما السبلـ في مسائؿ عبد اهلل بف  (3)

. فاألرز ىك الكبكت في المكضع كالكقكؼ فيو: ، كقاؿ اإلماـ المرتضى في شرحو2/630الحسف 
، 9/165، كشرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 1/37انتيى، ككرد الحديث في النياية البف األكير 

، كجمع الجكامع 2/422 كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 3/47كمكسكعة أطراؼ الحديث 
(. 5407)لمسيكطي

 فقيو، ، ى69ظالـ بف عمرك بف سفياف بف جندؿ الكناني، المتكفى سنة : أبك األسكد الدؤلي ىك (4)



 

 

فارس، شاعر، مف أصحاب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، كشيد معو صفيف، كىك كاضع عمـ 
النحك، رسـ لو أمير المؤمنيف شيئان مف أصكؿ النحك، فكتب فيو، كأخذ عنو جماعة، كمات بالبصرة، 

(. 396 ت217معجـ رجاؿ االعتبار ص )كلو ديكاف شعر 
 .إذا(: ب)في  (5)

(3/939 )

 

أنا مدينة العمـ كعمي بابيا، فمف أراد المدينة )): لتمؾ الخزائف، إشارة إلى ما قالو الرسكؿ: (كاألبكاب)
(. 1()(فميأتيا مف بابيا

 __________
مف األحاديث المشيكرة كركاه اإلماـ اليادم إلى الحؽ (( أنا مدينة العمـ كعمي بابيا: ))حديث (1)

، كلو شاىد 53يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في كتاب معرفة اهلل عزكجؿ مف مجمكع رسائمو ص 
أنا المدينة : ))بمفظ (1071) برقـ 2/558أخرجو الحافظ محمد بف سميماف الككفي في المناقب 

أنا مدينة العمـ كعمي بابيا فمف : ))، كىك بمفظ((كعمي بابيا، كلف تدخؿ عميَّ مدينتي إال مف بابيا
أخرجو الفقيو ابف الملازلي الشافعي في مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي ( (أراد العمـ فميأت الباب

مف طرؽ عف جابر  (125)، (124)، (123)، (121)، (120) تحت األرقاـ 73-71طالب ص 
بف عبد اهلل، كابف عباس، كعف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، كأخرج الحديث ابف عساكر في 

فمف أراد : ))كقكلو (993) تحت الرقـ 467-2/466ترجمة أمير المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ 
إلخ، كلو فيو شكاىد ككيرة انظرىا مف الرقـ ...((فمف أراد مدينة العمـ: ))، في ابف عساكر((المدينة

، كأكرده في مكسكعة أطراؼ 11/65، كركاه الطبراني في المعجـ الكبير (1007)إلى الرقـ  (971)
، كالحاكم 3/126مستدرؾ الحاكـ :  كعزاه إلى اكنيف كعشريف مصدران منيا2/526الحديث النبكم 

تحاؼ السادة المتقيف 2/117لمفتاكل لمسيكطي  ، كتفسير 9/114،كمجمع الزكائد لمييكمي 6/244، كا 
 7/359، كالبداية كالنياية البف ككير 2/188، كالملني عف حمؿ األسفار لمعراقي 9/336القرطبي 
. كغيرىا

 .140ػ137كانظر الركضة الندية في شرح التحفة العمكية لمحافظ محمد بف إسماعيؿ األمير ص
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ما ال تؤتى المدائف التي لمعمـ : (ال تؤتى البيكت إال مف أبكابيا) إما ال تؤخذ العمـك إال مف أىميا، كا 
. إال مف أبكابيا

. مف غير بابيا (1)لتسمقو ليا: (فمف أتاىا مف غير أبكابيا سمي سارقان )
. أراد أىؿ بيت النبكة: (فييـ)
ما فييـ تكجد معاني القرآف كريمة: (كرائـ القرآف) ال يطمع عمييا  (2)إما فييـ نزلت آيات كريمة، كا 

. أحد غيرىـ
معادف الجكىر، تؤخذ منيـ كؿ نفيسة في الديف كعمكمو، فميذا أضافيـ إلى اهلل : (كىـ كنكز الرحمف)

ظيارأحكامو، كما يقاؿ بيت اهلل، : تشريفان ليـ، ككرامة لما ليـ فيو مف االختصاص بيداية خمقو، كا 
. كحـر اهلل

. بالعمـ، كأحكاـ الشريعة: (إف نطقكا)
. فيما يحكمكف، كيعمّْمكف الناس مف ذلؾ: (صدقكا)
ف صمتكا) . سكتكا عف الكبلـ حممان كتكقران : (كا 
. فيما سكتكا عف حكمة لفقد عمـ غيرىـ بو، فميذا يسكت عف الكبلـ في ذلؾ: (لـ يسبقكا)
الذم يبعكو القـك ليطمب ليـ الماء كالكؤل، كأراد ىا ىنا أف اإل نساف : الرائد ىك: (فميصدؽ رائد أىمو)

ٍف نفسو كال يكذبيا . إذا سمع المكعظة مف أىميا فميتعظ بيا، كال يىخي
. ليفيـ ما يمقى إليو منيا: (كليحضر عقمو)
. ممف عمؿ لآلخرة، كجعمو ابنان إنما ىك تجكّْز كاستعارة: (كليكف مف أبناء اآلخرة)
، كما قاؿ (3)أم مف أجميا خمؽ، فإف اهلل تعالى ما خمؽ الخمؽ إال مف أجؿ عبادتو: (فإنو منيا قدـ)

مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإًلنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً }: تعالى مىا خى . ليستحقكا بذلؾ الخمكد في الجنة [56:الذاريات]{كى
لييا ينقمب) ـٍ }: ألجؿ الجزاء عمى األعماؿ، كما قاؿ تعالى: (كا  [. 23:يكنس]{ًإلىٍينىا مىٍرًجعيكي

 __________
(. ب)ليا، سقط مف  (1)
ما فييـ تؤخذ معاني في القرآف كريمة(: ب)في  (2) . كا 
 .العبادة(: أ)في  (3)
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. في أمر دينو(: بالقمب (1)فالناظر)
. أم بالبصيرة النافذة: (العامؿ بالبصر)
. أكائمو: (يككف مبتدأ عممو)



 

 

. يتحقؽ كيستيقف: (أف يعمـ)
. باستعمالو في غير كجيو: (أعممو عميو)
العاقؿ في  (3)رضكاف اهلل كاف صدكره، فيذا أكؿ ما جعمو (2)استعممو في كجيو، كعمى: (أـ لو)

. عممو
. أم فإف كانت لو كمرة تعكد عميو في اآلخرة: (فإف كاف لو)
. استمر عميو كأكممو: (مضى فيو)
ف كاف عميو) . لـ يقصد بو كجو اهلل تعالى: (كا 
. أحجـ عف فعمو إذ الفائدة فيو: (كقؼ عنو)
. ييتدم بو، كيككف مستضيئان بنكره(: بليرعمـ (4)فإف العامؿ)
. فيك يخبط في سيره خبطان ال غاية لو، كال منتيى آلخره: (كالسائر عمى غير طريؽ)
. مجانبتو ليا، كانحرافو عنيا(: (5)فبل يزيده بيعيده عف الطريؽ الكاضح)
ألنو إنما يصؿ إلى حاجتو بسمككو لطريقيا، كمع المخالفة ال يقرب عنيا، كال : (إال بيعدان عف حاجتو)

. يدنكمف حصكليا بحاؿ
. عمى البصيرة النافذة: (كالعامؿ بالعمـ)
المؤدية إلى اللرض المقصكد؛ ألنو قد بنى عممو عمى (: (6)كالسائر عمى الطريؽ الكاضحة)

. األساس، كأحكمو غاية اإلحكاـ
. يتحقؽ حالو كيستيقف أمره: (فمينظر الناظر)
أراد أف كؿ مف تكجو إلى سفر مف األسفارفإنو يستعد لمصدكر، كيتأىب لو : (أسائر ىك أـ راجع)

أككر مف استعداده لمرجكع، كالمقصكد مف ىذا ىك أف اإلنساف سائر إلى اآلخرة، كليس راجعان إلى 
. الدنيا، فبل جـر فمتكف أىبتو ككيرة إلييا، كال يخادع نفسو في ذلؾ

 __________
. كالناظر(: أ)في  (1)
. عمى، بلير الكاك(: ب)في  (2)
. يفعمو العامؿ: فعمو العامؿ، كفي نسخة أخرل(: ب)في  (3)
ف عامؿ(: أ)في  (4) . كا 
. الكاضح، زيادة في النيج: قكلو (5)
 .الكاضح: في النيج كفي نسخة أخرل (6)
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عميو مماكبلن  (1)أراد أف الباطف يككف مناسبان لمظاىر كداالن : (كاعمـ أف لكؿ ظاىر باطنان عمى مكالو)
(. 2)لو كمبلئمان لحالو

أراد بذلؾ ىك أف اهلل تعالى إذا أحسف : (فما طاب ظاىره طاب باطنو، كما خبث ظاىره خبث باطنو)
كالرشاقة التامة، كالنضارة المعجبة، فيذا دليؿ عمى  (3)ظاىراإلنساف بإكماؿ خمقو في حسف القىدّْ 

حسف عناية اهلل تعالى بو، كحبو لو، كمف صدؽ العناية ككماؿ المحبة، أف يجعؿ باطنو مكافقان 
الخفية عميو كالتكفيقات المصمحية لمعمؿ الذم يحبو كيرضاه،  (4)لظاىره، بإفاضة األلطاؼ

كاالجتناب عمَّا يسخطو مف األعماؿ، كعكس ىذا أف اهلل تعالى إذا قبَّح صكرة اإلنساف بأف جعؿ فيو 
، كسؤ المنظر ففيو داللة عمى عدـ عناية اهلل بو، كبلضو لو، كالبلئؽ بعدـ العناية (5)الشناعة

كالبلض كالكراىة لو، أف يحرمو لطفو كيمنعو األلطاؼ مف أعماؿ الخير، كيكمو إلى نفسو بالخذالف 
لخبث ظاىره، كيؤيد ماذكرناه مف ىذا التأكيؿ  (6)لو فيفعؿ األفعاؿ الخبيكة السيئة فيككف ذلؾ مكافقان 

: أمراف
: استشياده بكبلـ الرسكؿ عميو السبلـ في قكلو: أحدىما

((. 7)حكاية عف الرسكؿ)
. فمحبة العبد ألجؿ كماؿ خمقو كحسف صكرتو: (((إف اهلل يحب العبد، كييٍبًلضي عممو)))

 __________
. كدالة(: أ)في  (1)
. بحالو(: أ)في  (2)
. القامة: القىدُّ  (3)
. ألطافو(: ب)في  (4)
. البشاعة(: ب)في  (5)
(. ب)مكافقان، كما أكبتو مف (: ب)مكفقان، كفي (: أ)في  (6)
فذكر . كقد قاؿ الرسكؿ الصادؽ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: ىكذا في األصؿ، كفي شرح النيج (7)

 .الحديث
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كمحبتو لمعمؿ لككنو مرضيانلو، كبلضو لمبدف مف أجؿ : (((كيحب عمؿ العبد، كييٍبًلضي بدنو)))
شناعتو كسكء منظره، كبلضو لمعمؿ مف أجؿ مخالفتو ألمره كمباينتو لرضاه، فمحبة البدف كبلضو ال 

يعقبلف في حؽ اهلل تعالى إال بمعنى الكماؿ كالنقص مجازان، كما أشرنا إليو؛ ألف خبلفو محاؿ، 
محبتو لمبدف بمعنى أنو حبَّبو إلى اللير، كبلضو لمبدف بمعنى أنو بلَّضو  (1) [تككف]كيحتمؿ أف 



 

 

إلى اللير مجازان، ككجو الشاىد مف كبلـ الرسكؿ ىك أنو تارة يحب العبد بحسف خمقو، كيكره عممو 
لقبحو، كتارة يكره بدنو لقبحو، كيحب فعمو لحسنو، فإذا كاف المحبة كالكراىة منقسمة عمى ىذا 

االعتبار جاز أف يحبو كيحب فعمو، كىذا ىكالذم طاب ظاىره كباطنو، كجاز أف يكرىو كيكره عممو، 
. كىذا ىك الذم خبث ظاىره كباطنو، فالظاىر ىك البدف، كالباطف ىك العمؿ

: قكلو بعد ىذا: ككانييما
. أراد كمرة، كفائدة، كمنفعة(: لكؿ عمؿ نباتان  (2)إف)
. ركنقو كال يظير حسنو إال بو (4)ألنو ال يبدك(: عف الماء (3)ككؿ نبات ال غنى لو)
. فمنيا المالح الزُّعاؽ، كىك الذم ال ينبت، كمنيا العذب الفرات كىك المنبت: (كالمياه مختمفة)
. الماء الذم يسقى بو، كلـ يكف مالحان زيعىاقان (: سقيو (5)فما طاب)
. بو، ككمؿ كبدت نضارتو، كظير حسنو (6)الذم يسقى: (طاب غرسو)
مىت كمرتو) . ككانت حمكة عذبة حسنة المطعـ: (كحى
. ماؤه الذم يسقى بو بأف كاف مالحان زيعىاقان : (كما خبث سقيو)
. الذم يشرب منو؛ ألنو يأخذ مف أجزائو كيكتسب منو: (خبث غرسو)

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
. إلخ...كاعمـ أف لكؿ : في شرح النيج (2)
. بو(: ب)في  (3)
. ال: يبدك، بدكف(: أ)في  (4)
. ، كالنيج كما أكبتو(ب)طابت، كفي (: أ)في  (5)
 .يستقى: ظ: بقكلو( ب)ظنف فكقيا في  (6)
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صارت مرَّة ال يمكف مذاقيا؛ لما فييا مف المرارة، ككجو الشاىد مف ىذا ىك أنو جعؿ : (كأمرَّت كمرتو)
في  (1)الماء كاللرس كالكمرة مكاالن لئلنساف كعممو الصالح كالطالح، ككجو المطابقة فيو لما قاؿ

كالسقي عبارة عف حسف خمقة اإلنساف، كجعؿ ]الباطف كالظاىر كاضح جمي، فجعؿ اللرس كطيبو 
كالسقي عبارة عف قبح الصكرة، كجعؿ  (2)[حبلكة الكمرة عبارة عف صبلح فعمو، كجعؿ خبث اللرس

لناه عمى ىذا التنزيؿ ليككف مطابقان لماذكره أكالن، (3)مرارة الكمرة عبارة عف فساد فعمو كرداءتو ، فنزَّ
كليحصؿ التطابؽ بيف كبلمو ككبلـ الرسكؿ ، كما ذكرناه، فيذا ىك التأكيؿ الذم تشيد لو األصكؿ 

ىذا عف ىذياف المبلحدة مف الباطنية حيث جعمكا  (4)كيتطابؽ عمىصحتو المنقكؿ كالمعقكؿ، كأيف



 

 

ممان يعرجكف بو إلى إبطاؿ نصكص القرآف، كظكاىر الشريعة كنصكصيا، عمى  كبلمو ىذا سي
تيكيسات لفَّقكىا، كزخارؼ كذبكىا، لـ تقـ عمييا داللة كال برىاف، كال أييّْدت بحجة ظاىره كال سمطاف، 

اهي فىًإذىا ًىيى كيٍعبىافه }: ، كالكعباف عمى البرىاف، في قكلو تعالى(5)فحممكا العصا عمى الحجة فىأىٍلقىى عىصى
كبعدان كسحقان ليذه ! ، إلى كفريات مسترقة مف المبلحدة الكنكية فتبان لتمؾ األىكاء[107:األعراؼ]{ميًبيفه 
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى }، {أىنَّى ييٍؤفىكيكفى }! اآلراء ـٍ لىفىسىدىًت }، [20:اإلنشقاؽ]{فىمىا لىيي ؽُّ أىٍىكىاءىىي لىًك اتَّبىعى اٍلحى كى

مىٍف ًفيًيفَّ  ييًريديكفى ًلييٍطًفئيكا نيكرى المًَّو }، [71:المؤمنكف]{السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي كى
 __________

. قالو: كفي نسخة أخرل( ب)في  (1)
. ، كما أكبتو مف نسخة أخرل(ب)ك( أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (2)
رادتو(: ب)في  (3) . كا 
. فأيف: في نسخة أخرل (4)
 .الحية(: ب)كتب فكقيا في  (5)
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. ، كيأبى اهلل إال إتماـ نكره عمى رغـ أنافيـ[8:الصؼ]{ًبأىٍفكىاًىًيـٍ 
مىا }، (2)لقد أطنبنا عمييـ في الرد ليذه المقالة، كأظيرنا فضائحيـ(1)ك ـٍ كى ديكريىي بُّؾى يىٍعمىـي مىا تيًكفُّ صي كىرى

[. 69:القصص]{ييٍعًمنيكفى 
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا بديع خمقة الخفاش  (146)

نما : كىك حيكاف يطير بالميؿ، كسمي خفاشان  ما ألنو ال يظير إال بالميؿ، كا  إما لصلر عينيو، كا 
يا بالذكر . لما فييا مف عجائب الخمقة، كبدائع الصنعة (3)خصَّ

انحسر الككب عف الجسـ إذا انكشؼ عنو، كأراد أف األكصاؼ : (ال حمد هلل الذم ان حسرت األكصاؼ)
. منكشفة كمتعطمة

حراز ماىيتيا: اٍلكيٍنوي ىك: (عف كيٍنو معرفتو) . اللاية، أم منقطعة عف الكصكؿ إلييا كا 
التعاظـ كالكبرياء، كأراد أنو كؼ العقكؿ : الكؼ، كالعظمة ىي: الردع ىك: (كردعت عظمتو العقكؿ)

. كالبصائر عف اإلحاطة بو
. مجرل يسيؿ الدخكؿ فيو، كالجرم إليو كالسعي: (فمـ ت جد مساغان )
. ممكو أم بمكغ تمؾ اللاية متعذرفي العقكؿ ال سبيؿ ألحد إليو: (إلى بمكغ غاية ممككتو)
. ىك اهلل (4)الضمير راجع ىا ىنا إلى ما تقدـ، أم المكصكؼ بالصفات الجميمة: (ىك اهلل)



 

 

. الذم ال حؽ سكاه كما عداه فيك باطؿ: (الحؽ)
 __________

. كليذا(: ب)في  (1)
اإلفحاـ ألفئدة )اعمـ أف لممؤلؼ عميو السبلـ كتابيف في الرد عمى الباطنية أحدىما يسمى  (2)

مشكاة )، كالكاني يسمى (الباطنية الطلاـ في الرد عمييـ في األسرار اإلليية كالمباحث الكبلمية
، 1125انظر عف الكتابيف أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص  )(األنكار اليادمة لقكاعد الباطنية األشرار

(. 108،109مقدمة اٍلمحققيف ص )، كالجزء األكؿ مف كتاب االنتصار لممؤلؼ (1130
. خصيا بالذكر كما أكبتو(: ب)خصاىا بذكر، كفي (: أ)في  (3)
 .الحكمية(: أ)في  (4)
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ما ذك البياف: (المبيف) . إما الظاىر باألدلة، كا 
. أم ىك أظير كأكشؼ: (أحؽ كأبيف)
تدركو األبصار بأحداقيا؛ ألنو ربما جرل في المبصرات لبس كاضطراب كتلٌير : (مما ترل العيكف)

. في اإلدراؾ
إف العمـ باهلل أعظـ حاالن مف المدركات باألبصار، كبعضيـ أكبتو كبعضيـ : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ىا ىنا

، كالمدركات ال سبيؿ ألحد مف العقبلء إلى جحدانيا كنفييا؟ (1)نفاه
كجكابو؛ ىك أف المدركات القريبة يقع فييا اال ضطراب في اإلدراؾ ليا، كيحصؿ فييا المبس الككير، 
كالمدركات البعيدة يستحيؿ إدراكيا لبعدىا، كحالو تعالى في القرب كالبعد عمى سكاء، باإلضافة إلى 

. معرفتو فميذا كاف أدخؿ في التحقيؽ، كأقكل مف ىذا الكجو (2)األدلة العقمية، ال يختمؼ حاؿ
. تنالو كتصؿ إليو عمى جية أف لو حدان كغاية كمنتيى: (لـ تبملو العقكؿ بتحديد)
فيككف منصكب ألنو : المككنات مف حيث كاف محدكدان مكميا، كقكلو (3)لسائر: (فيككف مشبَّيان )

. جكاب النفي
. الظنكف، أم كلـ تقع عميو كقكع إحاطة عمى أف لو قدران : األكىاـ ىي: (كلـ تقع عميو األكىاـ بتقدير)
بتقدير كتحديد لممصاحبة، أم : بيذه المخمكقات في القدر كالصكرة، كالباء في قكلو: (فيككف ممكَّبلن )

لـ أبمغ ىذا األمر بجيد : لـ تبملو كلـ تقع عميو مصاحبة لتقدير فيو كال تحديد لذاتو مكميا في قكلؾ
. كال تعب

. أكجده كاخترعو كقدَّره: (خمؽ الخمؽ)
. لـ يخمؽ قبميا خمقان فيككف خمؽ ىذه عمى مكالو كشكمو(4)مف خالؽ غيره، أك: (عمى غير تمكيؿ)



 

 

. يكتسبيا منو كيأخذىا مف جيتو: (كال مشكرة مشير)
. مقكم (5)تقكية: (كال معكنة معيف)
. كمؿ كاستحكـ: (فتـ خمقو)

 __________
. بقاه، كىك تصحيؼ(: أ)في  (1)
. حالو(: ب)في  (2)
. بسائر(: ب)في  (3)
. إذ(: ب)في  (4)
 .بقكة(: ب)في  (5)
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. بإرادتو كقدرتو ككماؿ عممو: (بأمره)
. حيف دعاه لمتككيف كالكجكد: (فأجاب)
. أمره بالمخالفة لو: (كلـ يدافع)
. مف غير تصعُّب في انقياده: (كانقاد)
( 1)لـ): يمتنع، أخذان لو مف منازعة الفرس لصاحبيارأسيا، كىك يجذبيا بعنانيا، كقكلو: (كلـ ينازع)

مف أنكاع البديع، يمقب بالتجنيس الناقص؛ ألف الكممتيف لـ يتجانسا إال في بعض  (يدافع، كلـ ينازع
(: 2)حركفيما الكميا، كىذا كقكؿ أبي تماـ

يمدُّكف مف أيد عكاصو عكاصـ 
 

ٍكؿي بأسياؼو قكاضو قكاضبً  ( 3)تىصي
 

: ككقكؿ البحترم
فيا لؾ مف حزـو كعزـو طكاىما 

 
فائًح  فا كالصَّ جديد البمى تحت الصَّ

 
. كىك مف نادرالببلغة كعجيبيا

. لطؼ الشيء إذا دؽ: لمتبعيض، مف قكليـ (4)دقائؽ مصنكعاتو، كمف ىنا: (كمف لطائؼ صنعتو)



 

 

. مف مخمكقاتو (5)كاألمكر المعجبة: (كعجائب خمقتو)
خفاياىا التي التنتيي : ما ىذه مكصكلة، كغكامض الحكمة(: (6)ما أرانا مف غكامض حكمتو)

. العقكؿ إلى معرفتيا
. في ىذه متعمقة بأرانا جعميا ظرفان لمرؤية: (في ىذه الخفافيش)

 __________
(. أ)لـ، سقط مف  (1)
الشاعر كاألديب، أحد أمراء  [ىػ231-188]أبك تماـ ىك حبيب بف أكس بف الحارث الطائي  (2)

كتكفي بالمكصؿ، في شعره قكة كجزالة، كلو تصانيؼ  (مف قرل حكراف بسكرية)البياف، كلد في جاسـ 
انظر )فحكؿ الشعراء، كديكاف الحماسة، كمختار أشعار القبائؿ كغيرىا، كلو ديكاف شعر مطبكع : منيا

(. 2/165األعبلـ 
. 8/281أكرده ابف أبي الحديد في الشرح  (3)
. ىذه: ىنا كما أكبتو، كفي نسخة أخرل(: ب)ىذا، كفي (: أ)في  (4)
. العجيبة(: ب)في  (5)
 .الحكمة: في شرح النيج (6)
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يكفيا كيجمعيا عف التصرؼ كاالضطراب ىذا النكر : (الت ي يقبضيا الضياء الباسط لكؿ شيء)
ما الباسط لكؿ شيء في تصرفو كذىابو، كتحركو  الباسط، أرادبو إما المنبسط نكره عمى كؿ شيء، كا 

. كاضطرابو
. أم كتككف متصرفة فيو، محكمة ألرزاقيا مف أجمو: (كيبسطيا الظبلـ)
إذ كؿ شيء يككف مكفكفان فيو السكداده، كاستحالة الذىاب فيو، فبل حي إال (: (1)القابض لكؿ حي)

عىٍمنىا النَّيىارى }: كىك ساكف فيو كاقؼ عف الذىاب، كما قاؿ تعالى عىٍمنىا المٍَّيؿى ًلبىاسان، كىجى كىجى
[. 11-10:النبأ]{مىعىاشان 

. ناقة عشكاء إذا كانت ال تبصر: سكء البصر، يقاؿ: العشا: (ككيؼ عشيت أعينيا)
أراد أف مف العجب العظيـ فساد أبصارىا بما يككف مف مبل : (عف أف تستمد بالشمس المضيئة نكران )

قاتيا لمشمس، كاستمدادىا منيا بخبلؼ سائر األبصار فإنيا ال يمكف إبصارىا إال باستمدادىا مف 
. ىذه األنكار كميا

صبلح حاليا: (تيتدم بو في مذاىبيا) . مداخميا كمخارجيا، كطمب أرزاقيا كا 
. أم كأعشى أبصارىا عف االتصاؿ بظيكر سمطاف الشمس: (كتتصؿ بعبلنية برىاف الشمس)



 

 

. امرأة حسنة المعارؼ يعني الكجو كاليديف: أكصاليا كأطرافيا، يقاؿ: (إلى معارفيا)
. كفَّيا: (كردعيا)
. النكر، كالضمير لمشمس: تؤلأل البرؽ إذا لمع، كالضياء ىك: (بتؤللؤ ضيائيا)
. التصرؼ في أنكارىا السابحة عند قكة نكرىا كغمبتو (2)عف: (عف المضي في سبحات إشراقيا)
. غطَّاىا في مكاضعيا الساترة ليا(: (3)كأكنَّيا في مكامنيا)
. التصرؼ كاالضطراب: (عف الذىاب)

 __________
. شيء(: أ)في  (1)
(. أ)عف، سقط مف : قكلو (2)
 .أماكنيا(: ب)في  (3)
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أم مشرقو،  (1)((كاف رسكؿ اهلل أبمج الكجو)): اإلشراؽ، كفي الحديث: البمجة: (في بمج ائتبلقيا)
تألؽ البرؽ إذا لمع، كأراد أف إشراؽ الشمس كلمعاف ضكئيا ىك المانع ليا : الممعاف، يقاؿ: كاالئتبلؽ

. عف الذىاب
. مرخية، مف أسدؿ ككبو إذا أرخاه أىداب عيكنيا: (فيي مسدلة جفكنيا)
. لما يبيرىا مف ضكء الشمس كنكرىا: (بالنيار عمى أحداقيا)
. تجعمو داللة ليا: (كجاعمة الميؿ سراجان تستدؿ بو)
. مف األرزاؽ (2)في تحصيؿ ما قسمو اهلل ليا: (في التماس أرزاقيا)
دُّ أبصارىا) . يكفُّو كيرجعو: (فبل يىري
الضكء كالظبلـ، كىك مف النقائض، كأراد ىا ىنا إطباؽ الظممة : السدفة ىي: (أسداؼ ظممتو)

. كترادفيا
. لحكائجيا كقضاء مآربيا: (كال تمتنع مف المضي فيو)
نًَّتو) نَّة: اللسؽ ىك: (للسؽ ديجي . الظبلـ: أكؿ الميؿ، كالدُّجي
. أراد طمكعيا بمنزلة مف يحسر عف رأسو قناعو: (فإذا ألقت الشمس قناعيا)
. الضكء كالبياض، كأراد بدت أزاىيرىا: الكضح: (كبدت أكضاح نيارىا)
. أنكارىا المشرقة المضيئة: (كدخؿ إشراؽ نكرىا)
باب) . جمع ضىبٍّ : (عمى الضّْ
( 3)مكضعيا ألنيا تسكف في الملارات، كالمداخؿ الضيقة، كأراد بذلؾ: بالجيـ كىك: (في ًكجارىا)



 

 

. امتداد نكرالنيار كاستطالتو
(. 4)أجفاف أعينيا كأشفارىا: (أطبقت األجفاف)

 __________
، 161ركم ذلؾ مف حديث عف أـ معبد، انظر المصابيح في السيرة ألبي العباس الحسني صػ  (1)

، 6/56، كمجمع الزكائد لمييكمي 3/10، كالمستدرؾ لمحاكـ النيسابكرم 1/151كالنياية البف األكير 
. 4/49كالمعجـ الكبير لمطبراني 

(. ب)بيا، كالصكاب ما أكبتو مف (: أ)في  (2)
. في ذلؾ(: أ)في  (3)
. األشفار، كاحدىا الشُّفر، كأشفار العيف ىي حركؼ األجفاف التي ينبت عمييا الشعر كىك الييٍدب (4)
 (.341مختار الصحاح ص)
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. طرفيا مما يمي األذف: طرؼ العيف مما يمي األنؼ، كالمحاظ: جمع مكؽ كىك: (عمى مآقييا)
. مما يعيشيا كيقيتيا (2)كجعمت ليا بملة ما تكتسبو(: اكتسبتو مف المعاش (1)كتبملت بما)
. اكتسبتو؛ ألف اال كتساب إنما يككف في الميؿ دكف النيار: في متعمقة بقكلو: (في ظمـ ليالييا)
. يينزَّه تنزييان، كانتصابو عمى المصدرية: (فسبحاف)
. تتصرؼ فييا بالكركد كالصدكر الكتساب المعاش: (!مف جعؿ الميؿ ليا نياران ك معاشان )
. الحيكانات غيرىا (3)[سائر]تسكف فيو كتقرُّ عمى عكس ما تككف عميو : (!كالنيار سكنان كقراران )
بخبلؼ غيرىا مف سائر الطير، فإف أجنحتيا قصب كريش كعظاـ : (كجعؿ ليا أجنحة مف لحميا)

. مشتبكة
. ترتفع بيا عند طيرانيا: (تعرج بيا عند الحاجة إلى الطيراف)
(. 6)، كاحدتيا شظية(5)قطعيا(: اآلذاف (4)كأنيا شظايا)
. أم ال ريش ليا: (غير ذكات ريش)
. يتصؿ بو الريش: (كال قصب)
. المتصمة بيا(: العركؽ (7)إال أنؾ ترل مكاضع)
كاضحة، كأعبلمان انتصابو عمى التمييز بعد الفاعؿ أم كاضحة أعبلميا أك يككف : (بينة أعبلمان )

. حاالن بعد حاؿ، أم كاضحة معمَّمة
. لمطيراف: (ليا جناحاف)
. ليسا رقيقيف: (لما يرقَّا)



 

 

. يتقطعا كيتخرقا، كحذؼ النكف لمنصب ألنو جكاب النفي: (فينشقَّا)
. أم ال غمظ بيما: (كلما يلمظا)
. عمييا عند طيرانيا: (فيكقبل)
. في الجك: (تطير)
. ال يفارقيا أبدان كليرىا مف الطير: (ككلدىا الصؽ بيا)
. أم ال ممجأ لو إال ىي: (الجئ إلييا)
. ييبط معيا إذا ىبطت األرض: (يقع إذا كقعت)
. عند طيرانيا: (كيرتفع إذا ارتفعت)

 __________
. ما(: أ)في  (1)
. ما تكسبو(: ب)في  (2)
. زيادة في نسخة أخرل (3)
. شطاف(: ب)في  (4)
. قطعتيا(: أ)في  (5)
. شطنة(: ب)في  (6)
 .مكضع(: أ)في  (7)
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. لعدـ استقبللو بحالو: (ال يفارقيا)
. تتقكل أكصالو كميا: (حتى تشتد أركانو)
. كيككف آلة لو عند الطيراف بو: (كيحممو لمنيكض جناحو)
. كيؼ ييتدم الصبلح معيشتو: (كيعرؼ مذاىب عيشو)
. في النفع كدفع الضرر: (كمصالح نفسو)
. المكجد لؤلشياء كميا: (فسبحاف البارم لكؿ شيء)
. يحتذم عميو، كيككف إمامان لو فيما خمؽ كقدَّر كابتدأ كأحكـ كصكَّر: (عمى غير مكاؿ)
سبؽ كتقدـ مف مخالؼ لو، فانظر إلى عجيب كصفو ليذا الجنس مف المخمكقات، : (!خبل مف غيره)

. ما ألطفو كأدلو عمى إحكاـ القدرة الباىرة
 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ خاطب بو أىؿ البصرة عمى جية الممحمة  (147)



 

 

(. 2)يشير إلى كبلـ قد ذكره فيو اقتصاص لممبلحـ(: (1)فمف استطاع عند ذلؾ)
اعتقؿ لسانو إذا : يحبسيا في سبيؿ اهلل كألجمو، مف قكليـ(: (3)أف يعتقؿ نفسو عمى اهلل فميعتقؿ)

. حبس عف الكبلـ، كأراد أنو ييٍقتىؿي صابران هلل تعالى
(. 5[ )فيما آمركـ بو مف أحكاـ الديف(: ]أطعتمكني (4)فإف)
رادتو كتقديره: (فإني حاممكـ إف شاء اهلل) . بمشيئة اهلل، كا 
. إلييا (6)التي مف سمكيا أكصمتو: (عمى سبيؿ الجنة)
ف كاف ذا مشقة) . صعكبة لما يعرض فييا مف العكارض: (كا 
. باللة في الشدة مبملان عظيمان : (شديدة)
. في طعميا(: (7)كمرارة)
. كريـ مكـر: مباللة في مرارتيا، كما يقاؿ: (مريرة)
. يعني عائشة: (كأما فبلنة)

 __________
. ذاؾ(: ب)في  (1)
. المبلحـ(: ب)في  (2)
. فميفعؿ: كالنيج( ب)في  (3)
ف(: ب)في  (4) . كا 
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (5)
. أكصمو(: ب)في  (6)
 .كمذاقو: كشرح النيج( ب)في  (7)
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: أراد أنو استكلى عمييا لضعفيا، كىك أنو كما قاؿ صمى اهلل عميو كآلو: (فأدركيا رأم النساء)
، كلما فييفَّ مف ضعؼ العقؿ حيث كانت شيادة اكنتيف منيفَّ بمنزلة (1)((شاكركىفَّ كخالفكىفَّ ))

. شيادة رجؿ كاحد
. حقد كغيظ: (كضلف)
. تحرؾ كاضطراب: (غبل في صدرىا)
ًؿ القىٍيفً ) مىوي؛ ألنو يككف أغمى مف سائر المراجؿ؛ لشدة كقيد : القيف: (كىًمٍرجى نما خصَّ ًمٍرجى الحداد، كا 

عمى استشارة  (2)النار تحتو، يشير بذلؾ إلى ما كاف قد كجدت في قمبيا عميو في حديث اإلفؾ
فمـ يزؿ ذلؾ يحيؾ في صدرىا حتى  (4( )عميؾ النساء(3) [اهلل]لـ يضيؽ ): رسكؿ اهلل إياه فقاؿ



 

 

. ماتت
. مف البلي عميَّ كقتالي، كتأليب الناس في حربي: (كلك دعيت لتناؿ مف غيرم)
. مف ذلؾ الذم فعمتو معي: (ما أتت إليَّ )
. مخافة هلل تعالى، كتعظيمان لحرمة الديف: (لـ تفعؿ)

مىٍو؟ فقالكا: قتؿ عكماف، فقالت: كركم أنو لما جاء ىا الخبر كىي تطكؼ بالكعبة، فقالكا كبايع : كى
كاهلل ليـك مف عكماف خير مف عمي الدىر كمو، مع أنيا قد أنكرت عمى : الناس أمير المؤمنيف، فقالت

(. 5)اقتمكه: عكماف غاية اإلنكار، كقالت ليـ
الضمير لعائشة، كبعدىا ىنا ظرؼ مقطكع عف اإلضافة، كالتقدير فيو كليا بعد فعميا ما : (كليا بعد)

. فعمتو في حقي
 __________

، كأكرده في مكسكعة أطراؼ 4/263، كفيض القدير 6/449الحديث ركاه في تحفة األحكذم  (1)
، 2/4، كتنزيو الشريعة البف عراؽ 5/356 كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 5/283الحديث 

. كغيرىا (239)ك (222)كاألسرار المرفكعة لعمي القارم 
. 227-3/221عف حديث اإلفؾ انظر الكشاؼ  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
. 14/23كانظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (4)
 .216-6/215راجع المصدر السابؽ  (5)
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. كىك مكانيا مف رسكؿ اهلل، كفضميا كتقدميا في العمـ كالصحبة: (حرمتيا األكلى)
ذىًلؾى فىٍضؿي المًَّو ييٍؤًتيًو }فيما فعمتو معي، كهلل درُّه فما أككر حممو، كأكـر خبلئقو : (!كالحساب عمى اهلل)

[. 54:المائدة]{مىٍف يىشىاءي 
أف ىبلكيا بخركجيا عمى أمير المؤمنيف غير خاؼ عمى أحد مف العمماء، كأىؿ الفضؿ : كاعمـ

كفسقيا بالبلي عميو كقتالو كحربو، لما قد تقرر بالبراىيف كبكت إمامتو، كالخارج عميو ال شؾ في بليو 
كفسقو، كلكف اهلل عزَّ سمطانو تداركيا بالتكبة كالندامة رحمة مف اهلل تعالى كلطفان بيا، كرعاية لحؽ 

. رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو
. عميو السبلـ عف عائشة؟ فاستلفر ليا (1)كحكي أف رجبلن سأؿ الباقر

أتستلفرليا كتتكالىا؟ : فقاؿ
ياليتني كنت شجرة، ياليتني كنت مدرة، كذلؾ تكبة : نعـ؛ أما عممت أنيا كانت تقكؿ: فقاؿ



 

 

(. 2)كندامة
 __________

ىك اإلماـ محمد بف عمي زيف العابديف بف الحسيف سيد الشيداء ابف أمير المؤمنيف عمي بف  (1)
، مف عظماء اإلسبلـ كأئمة العمـ [ى  114-57]الياشمي القرشي، أبك جعفر الباقر" أبي طالب 

كالحديث كالفقو، المشيكريف األعبلـ، سمي بالباقر للزاره عممو، كاف ناسكان عابدان ناشران لمعمـ، أخباره 
معجـ ). كفضائمو ككيرة، ككلد بالمدينة كتكفي بالحميمة، كدفف بالمدينة، كركل الحديث كركم عنو

((. 775) ت394رجاؿ االعتبار كسمكة العارفيف ص 
 برقـ 2/347، كأخرج الحافظ محمد بف سميماف الككفي رحمو اهلل في المناقب 20/2/90الملني (2)
خرجت إلى مكة مف المدينة فما كانت تمر بحجر كال : بسنده عف سميـ مكلى لعائشة قاؿ (823)

 .يا ليتني كنت مكؿ ىذا، كتبكي ندامة عمى ما صنعت: شجر كال جبؿ إال كقالت
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ألف أككف جمست في منزلي مف مسيرم ذاؾ : قالت عائشة: أنو قاؿ (1)كركم عف الحسف البصرم
(. 2)أحبُّ إليَّ مف أف يككف لي عشرة أكالد مف رسكؿ اهلل، كميـ مكؿ كلد الحرث بف ىشاـ كأككميـ

تعني يـك  (4)، كأني لـ أسر في ىذا األمر(3)لكددت أني عضك رطب: كركم عنيا أنيا قالت
. الجمؿ

فيذه األمكر كميا كغيرىا مما ركم عنيا فييا داللة ظاىرة عمى تكبتيا كندامتيا؛ ككيؼ ال كقكلو 
ـٍ مىٍلًفرىةه كىًرٍزؽه كىًريـه }: تعالى في آخر آية اإلفؾ [. 74:األنفاؿ]{لىيي

؛ يدؿ عمى تكبتيا المحالة قطعان (5)إنيا زكجتو في الدنيا كاآلخرة: كما ركم عف عمار أنو قاؿ
. كيقينان 

 __________
أحد األعبلـ،  [ىػ110-21]ىك الحسف بف أبي الحسف يسار البصرم أبك سعيد، مكلى أـ سممة  (1)

كاف إماـ أىؿ البصرة، كىك مف عظماء التابعيف ككبارىـ، اشتير بعممو كزىده كتقكاه كىك مف أشير 
((. 212) ت114المصدر السابؽ ص )المحدكيف، كأخباره ككيرة 

، كأخرج الركاية الحافظ محمد بف سميماف الككفي رحمو اهلل في المناقب 20/2/90الملني  (2)
كاهلل ألف أككف قعدت فمـ أكف خرجت : قالت عائشة: بسنده عف عبادة قاؿ (824) برقـ 2/347

أحب إليَّ مف عشرة أكالد كميـ مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كميـ مكؿ  [كاف]مخرجي ىذا 
. 14/24كلد الحارث بف ىشاـ، كانظر شرح النيج البف أبي الحديد 

: كما أكبتو، كفي نسخة أخرل( ب)عضكر طمب، كىك غامض كغير كاضح، كفي (: أ)في  (3)



 

 

. غصف رطب
. 20/2/90الملني  (4)
، عف البخارم، كانظر شرح 67، كالركضة الندية ص20/2/89،91انظر الركاية في الملني  (5)

 . كالركاية فيو بدكف نسبة لقائميا9/200النيج البف أبي الحديد 
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ليا حرمتيا األكلى، كلكأصرت عمى فسقيا لـ يكف لما قالو كجو، فبل جـر كجب : كقكؿ أمير المؤمنيف
. كالترضية عنيا، كاالستلفار ليا رضي اهلل عنيا كأرضاىا كعفا عنَّا كعنيا (1)تكلييا

. أراد اإلسبلـ كالديف، كأراد كاضح الطريؽ لمف سمكو: (سبيؿ أبمج المنياج)
. سراجو منير لمف استضاء بو: (أنكر السراج)
أراد أف مف عممنا إيمانو فإنو داللة لنا عمى أنو فاعؿ لؤلعماؿ : (فباإليماف يستدؿ عمى الصالحات)

. كآتو بيا]الصالحة، 
فإنيا تككف داللة لنا (2)[كمف عممناه أتى باألعماؿ الصالحة: (كبالصالحات يستدؿ عمى اإليماف)

عمى إيمانو المحالة، فأحدىما داللة عمى اآلخر متبلزماف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر، كىذا يؤيد 
ماذىبنا إليو مف أف اإليماف عبارة عف عمؿ القمب كعمؿ المساف، كعمؿ الجكارح جميعان، كىك مذىب 

. أككر السمؼ
ألنو العمارة لمعمـ إالباإليماف باهلل كرسكلو كاليـك اآلخر، ككؿ عمـ لـ تكف : (كباإليماف يعمر العمـ)

. ىذه حاصمة فيو فيك خراب الفائدة كراءه، كال طائؿ تحتو
أراد أف مف عمـ األمر كتحقؽ حاؿ اآلخرة كاشتماليا عمى تمؾ األىكاؿ، (: (3)كبالعمـ يرىب المكت)

. كتضمنيا لمفجائع العظيمة؛ فإنو يرىب المكت ألنو ىك أكليا كبو يتحقؽ األمر فييا
. مف حيث كاف آخرىا، كغاية أمرىا كمنتياىا: (كبالمكت تختـ الدنيا)
حراز ككابيا: (كبالدنيا تحرزاآلخرة) . باألعماؿ الصالحة التي يقع بيا الفكز في اآلخرة كا 
ف الخمؽ ال مىٍقصىرى ليـ عف القيامة) التأخر، كأراد أنيـ ال : اٍلمىٍقصىري مىٍفعىؿي مف القصكر، كىك: (كا 

. يقصركف دكف البمكغ إلى اآلخرة، كالحصكؿ فييا
 __________

. تكالييا(: أ)في  (1)
. كمف نسخة أخرل( ب)كأكبتو مف ( أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (2)
 .بالمكت(: أ)في  (3)
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. فكؽ السير كدكف الجرم: حاؿ مف الخمؽ، كاإلرقاؿ ىك: (مرقميف)
. مكضع ارتباط الخيؿ لمسباؽ: المضمار: (في مضمارىا)
ضافة اللاية : (إلى غاية القصكل) إلى منتيى الرجعة القصكل، أم أنيا منتيى اللايات كقصاراىا، كا 

. إلى القصكل مكؿ إضافة مسجد الجامع فبل بد مف تأكلييا، كما أشرنا إليو
. ظيركا: (قد شخصكا)
. مف أماكف القبكر كمكاضعيا: (مف مستقر األجداث)
. إلى مكضع غاية كؿ شيء، كىك اآلخرة كالقيامة: (كصاركا إلى مصائر اللايات)
. فأىؿ الجنة ىـ أىؿ الطاعة، كأىؿ النار ىـ أىؿ المعصية: (لكؿ دار أىؿ)
أما أىؿ الجنة فبل يستبدلكف لما ىـ فيو مف النعـ، كأما أىؿ النار فبل يستبدلكف : (ال يستبدلكف بيا)

. لخمكدىـ فييا
. إلى غيرىا فيـ خالدكف فييما خمكدان ال انقطاع لو: (كال ينقمكف عنيا)
ف األمر بالمعركؼ) . كىك كؿ ما كاف مأمكران بو عقبلن أكشرعان : (كا 
. كىككؿ ما كاف منييان مف جية العقؿ أك الشرع: (كالنيي عف المنكر)
ما بأف يرد الشرع (: مف خمؽ اهلل (1)يخمقاف) إما بأف يقرر اهلل في العقكؿ قبح ىذا أكحسف ذاؾ، كا 

. بآم محكمات بمكؿ ذلؾ، كما ىذا حالو فيك مف خمؽ اهلل
نيما ال يقرباف مف أجؿ) . فيككف ذلؾ داعيان إلى التأخر عف إنفاذىما كالقياـ بيما: (كا 
. فيككف ذلؾ داعيان إلى تركيما، كالمصانعة فيو: (كال ينقصاف مف رزؽ)
. إغراء ليـ بمبلزمة القرآف كالتعمؽ بو: (كعميكـ بكتاب اهلل)
. الشديد فبل ينقطع: (فإنو الحبؿ المتيف)
. الضياء المنكشؼ: (كالنكر المبيف)
. مف جميع األدكاء: (كالشفاء)
. مف األسقاـ: (النافع)
. مف عطش األكباد، كظمائيا: (كالرم)
. شرب حتى نقع أم شفى غميمو: القاطع لمعطش، يقاؿ: (الناقع)

 __________
ميقىاًف مف خمؽ اهلل: ، كفي نسخة أخرل كفي النيج(ب)ك( أ)كذا في  (1)  .لىخي
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. المانعة مف الزلؿ: (كالعصمة)
. بيا: (لممتمسؾ)
. جميع األسكاء (1)مف: (كالنجاة)
. بيا: (لممتعمؽ)
. الميؿ كيمحقو (2)ال يعتريو: (ال يعكج)
ـ يقيمو مف عكجو: (فيقاـ) . فيحتاج إلى مقكّْ
. عف طريؽ الحؽ: (كال يزيغ)
. أعتب فبلف إذا رجع عف أمركاف فيو إلى غيره: يرجع عما يخالؼ الحؽ، مف قكليـ: (فيستعتب)
مقو) . يدرسو: (كال يخي
. الترداد عمى األلسنة بخبلؼ سائر الكبلمات، فإنو إذا ككر تكراره استرؾَّ كمؿَّ كاسترذؿ: (ككرة الرد)
. أيضان  (3)كدخكلو في األسماع اليخمقو: (ككلكج السمع)
. مكافقان لو فيك صدؽ (4)أراد أف كؿ قكؿ كاف: (مف قاؿ بو صدؽ)
أراد كمف عمؿ عمى حكمو سبؽ إلى الجنة، أككاف سابقان إلى األعماؿ : (كمف عمؿ بو سبؽ)

. ، كاألفعاؿ المبركرة(5)الصالحة المرضية المتقبمة
أخبرنا عف الفتنة، ىؿ سألت عنيا رسكؿ اهلل؟ : كقاـ إليو رجؿ فقاؿ لو

ـٍ الى }: أنزؿ اهلل قكلو (6)لما: فقاؿ عميو السبلـ) كيكا أىٍف يىقيكليكا آمىنَّا كىىي ًسبى النَّاسي أىٍف ييٍترى الـ، أىحى
يا رسكؿ : عممت أف الفتنة ال تنزؿ فينا كمعنا رسكؿ اهلل بيف أظيرنا، فقمت [2-1:العنكبكت]{ييٍفتىنيكف

؟ (اهلل، ما ىذه الفتنة الت ي أخبرؾ اهلل بيا
. (((يا عمي، إف أمت ي سيفتنكف بعدم))): فقاؿ
قتؿ (: أليس قد قمت لي يـك أحد حيث استشيد مف المسمميف مف استشيد)يا رسكؿ اهلل، : (7)فقاؿ)

. منيـ مف قتؿ في سبيؿ اهلل مكؿ حمزة، كغيره مف الشيداء
 __________

. عف(: ب)في  (1)
. ال: يعتريو، بدكف: كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
. ال يخمقو، كىك الصكاب كما أكبتو منيما: كفي نسخة أخرل( ب)ال يمحقو، كفي (: أ)في  (3)
(. أ)كاف، سقط مف : قكلو (4)
. كما أكبتو( ب)المنقمبة كىك تحريؼ، كفي (: أ)في  (5)
. إنو لما(: ب)في  (6)
 .قمت: في النيج (7)
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. أخّْرت إلى حيث أراد اهلل كعمـ مف حاليا(: الشيادة (1)كحيزت عن ي)
. تأخرىا عني، كصرفيا في ذلؾ اليـك: (فشؽ ذلؾ عميَّ )
: فقاؿ لي رسكؿ اهلل ((أبشر فإف الشيادة مف كرائؾ)): فقمت لي)
ألف الصبر : (ليس ىذا مف مكاطف الصبر: يا رسكؿ اهلل: فقمت ((!إف ذلؾ لكذلؾ فكيؼ صبرؾ إذان ))

. إنما يككف عمى المكاره، كاألمكر المنفّْرة
. بالجنة: (كلكف ىذا مف مكاطف البشرل)
. عمى حصكؿ الشيادة: (كالشكر)

ياعمي، إف القـك سيفتنكف بأمكاليـ، كيمنكف بدينيـ عمى ربيـ، كيتمنكف رحمتو، كيأمنكف )): قاؿ
سطكتو، كيستحمكف حرامو بالشبيات الكاذبة، كاألىكاء الساىية، فيستحمكف الخمر بالنبيذ، كالسحت 

(. (باليدية، كالربا بالبيع
أم حكـ أسير بيـ، كأعامميـ بو إذا كانكا عمى ىذه : (يارسكؿ اهلل، فبأم المنازؿ أنزليـ؟: قمت)

. الصفة
. كفر كرجكع عف اإلسبلـ كالديف: (أبمنزلة ردة)
. افتتاف بما ذكر كاإلسبلـ مسترسؿ عمييـ: (أك بمنزلة فتنة)
: كفي ىذا كجياف: (2)(((بمنزلة فتنة))فقاؿ لي )

ف لـ يكف كفران : أحدىما . أفَّ ارتكابيـ ليذه المعاصي يككف فسقان، كا 
 __________

. عنا(: ب)في  (1)
حديث إخبار الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ألمير المؤمنيف عميو السبلـ بأنو سيجاىد  (2)

في المجمد الكاني  (261)المفتكنيف، ركاه اإلماـ القاسـ بف إبراىيـ عميو السبلـ في مسائؿ القاسـ رقـ 
 في ذكر ىذا الخبر 9/206كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج . 643-640مف مجمكعو ص

كىذا الخبر مركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، قد ركاه ككير : الكارد في الخطبة ما لفظو
مف المحدكيف، عف عميعميو السبلـ كـ ذكر الخبر انظره فيو، كفي مجمكع اإلماـ القاسـ بف إبراىيـ 

 .عميو السبلـ
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ف لـ تكف فسقان كيعٌزر عمى فعميا ، : ككانييما أف يريد أنَّيا معصية يجب إنكارىا عمى صاحبيا، كا 
إنَّيا ال تككف كفران كال ًردَّة، ككـ : في حاؿ مف جامع امرأة أك قبَّميا، فأما الكفر فقد قاؿ (1)كما يقاؿ

. مف المعاصي ما ال يعمـ حالو في ككنو كبيرة كفران أك فسقان، فيجب التكقؼ في ذلؾ حتى يظير دليؿ
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أحكاؿ اآلخرة  (148)
: فيو كجياف: (ال حمد هلل الذم جعؿ ال حمد مفتاحان لذكره)

اإلنساف إذا أراد ذكر اهلل تعالى بالصفات الشريفة، كتقديسو باألسماء  (2)[أف]فأف يريد : أما أكالن 
. الحسنة، فبل بد مف تقديـ ذكر الحمد، كما يفعؿ في الخطب كالمكاعظ

. إال بعد أف يقكؿ الحمد (3)فأف يريد أف اإلنساف ال يمكنو أف يقكؿ هلل: كأما كانيان 
لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ }: مف النعـ، كما قاؿ اهلل تعالى (4)إما بالزيادة: (كسببان لممزيد مف فضمو)

ـٍ  ًزيدىنَّكي ما بالزيادة[7:إبراىيـ]{الى ى . في اآلخرة ألجؿ استحقاقو بالشكركالحمد (5)، كا 
ألف إيجاب الحمد إنما يككف في مقابمة النعـ في أككر أحكالو كأغمبيا، فميذا كاف : (كدليبلن عمىآالئو)

. دليبلن عمى اآلالء
ألف الحمد ىك الكناء الحسف، كىك إنما يستحقو إما لمكاف اختصاصو بالصفات اإلليية، : (كعظمتو)

ما لمكاف نعمتو الظاىرة كالباطنة، ككؿ ىذا داللة عمى عظمتو كجبللو . كا 
. يذىب بيـ إلى المكت كالقبر: (عباد اهلل، إف الدىر يجرم بالباقيف)
. كما ذىب بالماضيف مف القركف إلى ذلؾ: (كجريو بالماضيف)
. مف أيامو الماضية أبدان : (ال يعكد ما قد كلَّى منو)

 __________
. نقكؿ(: ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. اهلل(: أ)في  (3)
. الزيادة(: ب)في  (4)
 .لزيادة(: أ)في  (5)
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ىذا فيو تقديـ كتأخير، كمعناه ال يبقى ما فيو مف أمكاؿ كنفائس، كخير (: سرمدان ما فيو (1)ال يبقى)
كشر، كغـ كسركر، كفرح كترح، سرمدان أم ينقضي يكمان فيكمان، كشيران بعد شير، كسنة بعد سنة، 

. كحقبان بعد حقب إلى اللاية التي قدرىا اهلل كقضاىا



 

 

. في النقص كالزكاؿ، كالعدـ كاالنقطاع: (آخر أفعالو كأكلو)
في المنع  (2)يرفع ناسان كيضع آخريف، كيعطي أقكامان كيمنع أقكامان، فيذا تشبيو: (متشابية أمكره)

. كالحرماف، كىذا يشبو ذاؾ في الزيادة كالنقصاف، فأمكره كحكادكو متماكمة مف ىذا الكجو
ما أرادأعبلمو : (متظاىرة أعبلمو) إما حدكده كغاياتو، كمقاديره ظاىرة ال لبس فييا عمى أحد، كا 

. كحكادكو في الناس ظاىرة ال يمكف كتمانيا
. اإلبؿ عمى السير (4)حث: ىك (3)تحككـ كتزجركـ إلى القيامة، كالحدك: (فكأنكـ بالساعة تحدككـ)
مكمما يحدك الزاجر، كىك الذم يحث اإلبؿ عمى السير كيزجرىا، كالشكؿ (: (5)حدك الزاجر لشكلو)

أشير أك  (7)مدة النتاج تسعة (6)النكؽ التي قد خؼ لبنيا، كارتفعت ضركعيا كأتى عمييا مف: ىي
. جمع شائمة عمى غير قياس : كمانية أشير، فيي خفيفة عند السير سريعة فيو مف أجؿ ذلؾ، كىك

. فيي التي تشكؿ ذنبيا عند لقاحيا، كجمعو شكَّؿ مكؿ راكع كركَّع (8)فأما الشائؿ بعدىا
. جعميا مشلكلة مستلرقة: (فمف شلؿ نفسو)

 __________
. كال يبقى: كفي شرح النيج( ب)في  (1)
فيذا يشبو ىذا في (: ب)فيذا يشبو ىذا في المنع كالحرماف، كالعبارة في : في نسخة أخرل (2)

. إلخ...الزيادة كالنقصاف
. كالحدم، كلعؿ األصح كما أكبتو: في النسختيف (3)
. حب، كىك تصحيؼ(: أ)في  (4)
. بشكلو: في شرح النيج (5)
(. أ)مف، سقط مف : قكلو (6)
. إلخ...سبعة أشير : في شرح النيج (7)
 .لليرىا: في نسخة أخرل (8)
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. بلير ما يعنيو أمره: (بلير نفسو)
. كال كيؼ تكجو (1)ال يدرم أيف سمؾ: (تحير في الظممات)
جمع ىمكة كىي : االضطراب في األمر كالتحير فيو، كاليمكات: االرتباؾ ىك: (كارتبؾ في اليمكات)

. األمكر المتمفة
الزيادة مف مدَّ الدكاة كأمدَّىا إذا أصمحيا : إما مف اإلمداد، كىك: (كمدَّت بو شياطينو في طليانو)

( 2)كىيَّأىا لمكتابة، كأراد عمى ىذا أف الشياطيف كأضافيـ إليو لمزيد االختصاص بيـ في انقياده ليـ



 

 

ما أف يككف مف المدد كىك  سراعان إلييا، كا  كاحتكامو آلرائيـ، ىـ الذيف زادكه تماديان في الضبللة كا 
نكا  لكا لو المسافة، كىكَّ بكا عميو الحاؿ كطكَّ اإلمياؿ كالتسكيؼ، كعمى ىذا يككف معناه أف شياطينو قرَّ

. األمر في التمادم في الضبللة كاالنيماؾ فييا
. باإلغكاء كالكسكسة: (كزيَّنت لو سيء أعمالو)
كىالسَّاًبقيكفى }: الذيف سبقكا بفعؿ الخيرات، كما قاؿ تعالى: (فالجنة غاية السابقيف)

. ال غاية ليـ إال ىي، كأنيامنتيى البلية ليـ (3)أم أنيـ [10:الكاقعة]{السَّاًبقيكفى 
. المتساىميف في أمر الديف، المخمّْيف بأحكامو، التاركيف ليا: (كالنار غاية المفرّْطيف)
. الممتزميف لمطاعة هلل(: عباد اهلل (4)اعممكا)
. مف سكنيا كتمبس بيا كاف عزيزان، كالحصف استعارة: (أف التقكل دارحصف عزيز)
. مف فعمو كتمبس بو كاف ذليبلن عند الخمؽ، ال كزف لو عند اهلل: (كالفجكر دار حصف ذليؿ)
. عما يناليـ مف ريب الدىر كحكادكو: (ال يمنع أىمو)
. اعتصـ بو كاتكؿ عميو(: مف لجأ إليو (5)كال يحرز)
. ىذه لمتنبيو: (أال)

 __________
. يسمؾ(: أ)في  (1)
. بيـ(: أ)في  (2)
. أنو(: ب)في  (3)
. كاعممكا(: ب)في  (4)
 .كال يجر(: أ)في  (5)
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مىةي الخطايا) مىةي بالتخفيؼ ىي: (كبالتقكل تقطع حي ٌمةي (1)سميا: حمة العقرب، كالحية كىي: الحي ، كالحي
. ، كسماعنا في الكتاب بالتخفيؼ، كلعمو مراده(3)كأشده (2)معظـ الحر: بالتشديد ىي

: مف إحراز رضكاف اهلل كىي البلية كالمراد، كما قاؿ تعالى: (كباليقيف تدرؾ اللاية القصكل)
[. 72:التكبة]{كىًرٍضكىافه ًمفى المًَّو أىٍكبىري }
. تحذير، كنصبو بإضمار فعؿ تقديره خافكا اهلل: (عباد اهلل، اهلل اهلل)
. األنفس (5)كاجتيدكا في أعز: حرؼ الجر متعمؽ بفعؿ محذكؼ تقديره(: األنفس (4)في أعز)
. أراد أف عمك حقيا مختص بكـ كمتعمؽ بكـ: (عميكـ)
. أككرىا محبة إليكـ كىي نفس كؿ كاحد منكـ(6)ك: (كأحبيا إليكـ)



 

 

. مف األدلة، كأزاح العمؿ، كميَّد ذلؾ تمييدان باللان  (7)بما قرر: (فإف اهلل قد أكضح سبيؿ الحؽ)
. جعميا نيرة يستضيء فييا مف سمكيا: (كأنار طرقو)
كبة، كالشَّقكة بالفتح: الشّْقكة بالكسر ىي: (فًشقكة الزمة) المرة الكاحدة مف : الحالة مف الفعؿ كالرّْ

نما جاز االبتداء بيا كىي نكرة ألجؿ  (8)الشقاء، كسماعنا بالكسر، كأراد فشقكة الزمة لصاحبيا، كا 
لىعىٍبده ميٍؤًمفه }: كصفيا، كما قاؿ تعالى [. 221:البقرة]{كى

يضاحيا، كما قاؿ : (أك سعادة دائمة) لصاحبيا، كأراد أنو ال بد مف أحد األمريف بعد إبانة الطرؽ كا 
سىًعيده }: تعالى ـٍ شىًقيّّ كى ـٍ ميٍؤًمفه }: (9)، كقكلو تعالى[105:ىكد]{فىًمٍنيي ًمٍنكي ـٍ كىاًفره كى [. 2:التلابف]{فىًمٍنكي

. فخذكا الزاد: (فتزكدكا)
 __________

. كىي الحية كىي سميما(: ب)في  (1)
. الجسد، كىك تحريؼ: في النسختيف (2)
. كأشره(: ب)في  (3)
. إعزاز(: ب)في  (4)
. إعزاز(: ب)في  (5)
(. ب)الكاك، زيادة في  (6)
. قدر(: أ)في  (7)
. أجاز(: ب)في  (8)
 (.ب)تعالى، زيادة في : قكلو (9)
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. كىي أياـ الدنيا المنقطعة: (في أياـ الفناء)
. كىي أياـ اآلخرة ألنيا دائمة ال آخر ليا: (ألياـ البقاء)
. بما أكضح لكـ مف الطاعات كاجبيا كمسنكنيا، كأمرتـ بالكؼ عف القبائح كميا: (قد دلمتـ عمى الزاد)
. االرتحاؿ مف الدنيا، كأعممتـ باالنقطاع عنيا: (كأمرتـ بالظعف)
. بما أيًرٍيتـي مف اختراـ األعمار كانقطاعيا باآلجاؿ: (كحككتـ عمى المسير)
ٍكبو كقكؼ) . جمع راكب مكؿ صاحب كصحب، كىك قميؿ في جمع فاعؿ(: (1)فإنما أنتـ كىرى
(. 2) (ال يشعركف): (ال يدركف)
. ينادل فييـ بالرحيؿ فيرتحمكف(: بالسير (3)متى يؤمركف)
. لمتنبيو: (أال)



 

 

أراد إذا كاف مخمكقان لآلخرة ال لمدنيا كىك مرتحؿ عنيا كىي : (فما يصنع بالدنيا مف قد خمؽ لآلخرة)
. المحالة منقطعة عنو، فأم شيء يصنع بيا كالحاؿ ىذه

ذا كاف الماؿ منقطعان عنو مسمكبان عف يديو فميت شعرم : (كما يصنع بالماؿ مف عمَّا قميؿ يسمبو) كا 
.! ما صنعو بو

؟ .نقاش حسابو فيـ أنفقو؟ كمف أيف أخذه: (كتبقى عميو تبعتو)
. كالمحاسبة عميو: (!كحسابو)
الضمير لمشأف، كأراد أف مف تحقؽ ما كعد اهلل : (عباد اهلل، إنو ليس لما كعد اهلل مف الخير مىٍترؾ)

أكلياءه مف النعيـ المقيـ كالمذة الدائمة كمرافقة أنبيائو في الجنة فإنو ال ينبلي ألحد أف يتركو، كيذىب 
. ىك الترؾ نفسو (4)عنو، كالمترؾ

أم مف عمـ ما أعدَّه اهلل ألعدائو مف العقاب الدائـ كالكيؿ، : (كال فيما نيى عنو مف الشر مىٍرغىب)
. كمرافقة الشياطيف كاألبالسة في النار، فإنو ال محالة ال يرغب في المنييات كال يقربيا أبدان 

 __________
. ركب كقكؼ، كما أكبتو مف شرح النيج(: ب)كفكؽ، كىك تصحيؼ، ك في (: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. تؤمركف بالمسير(: ب)في  (3)
 .كالمتركؾ(: أ)في  (4)
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، كأراد أنو (1)فحصت عف األمر إذا تحققتو كاستبينتو: (عباد اهلل، احذركا يكمان تيفحص فيو األعماؿ)
. يـك تبمى فيو السرائر، كتتحقؽ فيو األحكاؿ كميا

لزلة كفىعبلؿ بالفتح مصدر زلزؿ، كىك قميؿ ال يأتي إال في المضاعؼ، كمف : (كيككر فيو الزلزاؿ) الزَّ
لزاؿ كقًمقاؿ كقىمقاؿ . قمّْتو أنو ال يأتي بالفتح إال كقد أتى فيو الكسر نحك ًزلزاؿ كزى

[ 17:المزمؿ]{يىٍكمنا يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدىافى ًشيبنا}: مف ىكلو كفجيعتو، كما قاؿ تعالى: (كتشيب فيو األطفاؿ)
ذا أرادكا العبارة عف األمر اليائؿ، قالكا أشاب الصلير : ىك أمر تشيب منو الصبياف، كما قالكا: كا 

. فراقو لكدم أمو
نما كرر ىذه المفظة بالنداء كالمخاطبة إيقاظان ليـ عف اللفمة، كتعريضان ليـ : (كاعممكا عباد اهلل) كا 

. إلى أف مف كاف عبدان فمف شأنو كأمره المكاظبة عمى خدمة السيد كالحرص عمى مبلزمة رضاه
دان ) . يجمع لذلؾ (3)رقيبان كحارسان، كأصمو المصدر، كليذا لـ يكفَّ كال(: (2)إف عميكـ مف أنفسكـ رىصى
الذم يخبره بأخبارالبمداف كاألقاليـ، : الحافظ أيضان، كعيف األميرىك: العيف ىك: (كعيكنان مف جكارحكـ)



 

 

يىٍكـى }: كيككف رقيبان لو، يشيربذلؾ إلى أف ىذه الجكراح شاىدة عمى اإلنساف بأفعالو، كما قاؿ تعالى
ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى  مييي ـٍ كىأىٍرجي ـٍ كىأىٍيًديًي ـٍ أىٍلًسنىتييي مىٍيًي [. 24:النكر]{تىٍشيىدي عى

يشير بذلؾ إلى المبلئكة الذيف يحفظكف أعماؿ بني آدـ، كما قاؿ : (كحفَّاظ صدؽ يحفظكف أعمالكـ)
، يىٍعمىميكفى مىا تىٍفعىميكفى }: تعالى ، ًكرىامنا كىاًتًبيفى اًفًظيفى ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى [. 12-10:اإلنفطار]{كىاً 

 __________
. كاستكبتو(: ب)في  (1)
. إف عميكـ رصدان مف أنفسكـ: ك في شرح النيج(: ب)في  (2)
 .كلـ(: ب)في  (3)
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ما مقدار جرياف النىفىًس في الحمؽ (: أنفاسكـ (1)كعدد) إما مقدار تنفسكـ في الدنيا كمدة لبككـ فييا، كا 
. كيعدُّكنيا كاحدة كاحدة

. أم ال يلطيّْكـ منيـ ظبلـ الميؿ إذا أظمـ: (ال يستركـ منيـ ظممة ليؿ داج)
ما ستر اإلنساف كغطَّاه، كباب مرتج إذا كاف ملمقان أم ال : الكفُّ : (كال ييكنُّكـ منيـ باب ذك رتاج)

. يحكؿ بينكـ كبينيـ باب ذك غمؽ
ف غدان مف اليـك قريب) ما المكت؛ ألف كؿ كاحد منيما يككف في األزمنة : (كا  يريد إما يـك القيامة، كا 

. المستقبمة
. مف خير كشر، كعمؿ صالح كفاسد: (يذىب اليـك بما فيو)
. عمى أكره، ال فاصؿ بينيما، بالمجازاة باألعماؿ صالحيا كطالحيا: (كيجيء اللد ال حقان بو)
. جميع الخبلئؽ: (فكأفَّ كؿ امرئ منكـ)
كىك القبر؛ ألف كؿ كاحد مف الخميقة ال بد مف حصكلو فيو كحيدان : (قد بمغ مف األرض منزؿ كحدتو)

. ال أنيس معو
. كحيث يككف محطكطان في حفرتو: (كمحط حفرتو)
. فياقـك: حرؼ نداء، كالمنادل فيو محذكؼ تقديره: (فيا)
اعجبكا لو، كمف بيت تمييز : البلـ ىا ىنا متعمقة بفعؿ محذكؼ تقديره(: (2)لو مف بيت كحدة)

. ، كعجبت لو مف رجؿ(3)عجبت لو رجبلن : كقكلؾ
. يستكحش منو لفظاعتو: (كمنزؿ كحشة)
. كمكاف يفرد فيو صاحبو غريبان عف أىمو: (!كمفرد غربة)

 __________



 

 

. مقدار أنفاسكـ(: أ)في  (1)
(. أ)كحدة سقط مف : قكلو (2)
 (.ب)عجيب لو مف رجبلن، كىك خطأ، كالصكاب كما أكبتو مف (: أ)في  (3)
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ليو اإلشارة بقكلو تعالى: (ككأف الصيحة قد أتتكـ) كًر }: أراد إما نفخة الصكر، كا  نيًفخى ًفي الصُّ كى
مىٍف ًفي األىٍرضً  ًعؽى مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كى ليو [68:الزمر]{فىصى ما أف يريد ندآءىـ مف قبكرىـ، كا  ، كا 

، كىي الصيحة، كما قاؿ [41:ؽ]{كىاٍستىًمٍع يىٍكـى يينىاًد اٍلمينىاًدم ًمٍف مىكىافو قىًريبو }: اإلشارة بقكلو تعالى
كجً }: تعالى ؽّْ ذىًلؾى يىٍكـي اٍلخيري ةى ًباٍلحى ٍيحى [. 42:ؽ]{يىٍكـى يىٍسمىعيكفى الصَّ

. بأىكاليا كفجائعيا كعظائميا: (كالساعة قد غشيتكـ)
زتـ لفصؿ القضاء) كا ًلمًَّو اٍلكىاًحًد }: خافية، كما قاؿ تعالى (1)ظيرتـ ال تخفى فيكـ: (كبىرى زي بىرى كى

[. 48:إبراىيـ]{اٍلقىيَّارً 
ذىب عنكـ األقاكيؿ الباطمة ك الزخارؼ المكىكمة التي ال تنفع، كال : (قد زاحت عنكـ األباطيؿ)

نما كأنو جمع إلبطيؿ ألف  (2)يجدم ىا ىنا إال القكؿ الحؽ، كاألباطيؿ جمع ال كاحد لو ممفكظ بو، كا 
. باطبلن ال يجمع عمى أباطيؿ

. الفاسدة كالمعاذير الباطمة: (كاضمحمت عنكـ العمؿ)
أراد أنيا ظيرت حقائؽ أعمالكـ مف خير كشر، فصيرتكـ مستحقيف لجزائيا : (كاستحقت بكـ الحقائؽ)

. مف ككاب أك عقاب، كجعمتكـ مستكجبيف لذلؾ مف اهلل
كذىبت بكـ األعماؿ مذاىبيا؛ مما يجازل عمييا مف ككاب أك : (كصدرت بكـ األمكر مصا درىا)

مىٍف أىسىاءى فىعىمىٍييىا}: عقاب، كيككف مستحقان بيا اًلحان فىًمنىٍفًسًو كى [. 46:فصمت]{مىٍف عىًمؿى صى
. ما تركف مف آكار مف مضى قبمكـ: جمع عبرة، كىك: (فاتعظكا بالعبر)
. بتليرات الدىر كصركفو كعكارضو عمى أىمو: (كاعتبركا بالًليىر)

 __________
. منكـ(: ب)في  (1)
 (.ب)كاف، كالصكاب ما أكبتو مف (: أ)في  (2)
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كا}: األنبياء كالعمماء، كما قاؿ تعالى: جمع نذير كىـ: (كانتفعكا بالنذر) كقاؿ  [2:النحؿ]{أىٍف أىنًذري
ٍكا ًبالنُّذيرً }: تعالى [. 36:القمر]{فىتىمىارى

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا القرآف  (149)
يعني الرسكؿ عميو السبلـ كقد ذكرنا حاؿ ىذه الفترة التي كانت : (أرسمو عمى حيف فترة مف الرسؿ)

. بيف األنبياء فيما مضى، فبل كجو لتكريره
نـك الميؿ، كأراد أف إرسالو كاف عمى طكؿ نـك كغفمة عف الحؽ : اليىجعة: (كطكؿ ىىجعة مف األمـ)

. كانقطاع عف سبمو
الخيط الذم أحكـ فتمو، كأراد كبطبلف أمرالديف كمو كفساد : المبـر: (كانتقاض مف المبـر)
. أحكـ منو(1)[ما]
مف الكتب السماكية كا لتكراة كاإلنجيؿ كما كاف قبميا مف الكتب : (فجاءىـ بتصديؽ الذم بيف يديو)

. المنزلة عمى األنبياء
. الذم يككف إمامان لمف اتبعو كاىتدل بيديو: (كالنكر المقتد ل بو)
. الذم بيف يديو: إلى قكلو(2)[إشارة]: (ذلؾ)
. أم ىك القرآف الذم بيف أظيركـ كتتمكنو في المحاريب كتقرأكنو: (القرآف)
. فاطمبكا منو النطؽ بالحكمة التي تضمنيا: (فاستنطقكه)
. نفي عمى جية االستلراؽ، إذ ال آلة لو فينطؽ بيا لككنو جمادان : (كلف ينطؽ)
استدراؾ لما كاف نفاه مف النطؽ عنو، أم كلكف العمماء ينطقكف عنو كيخبركف : (كلكف أيخبركـ عنو)

. كأنا أخبركـ عنو
ف فيو عمـ ما يأتي) . مف األمكر المستقبمة، كاألحكاـ الحادكة: (أال كا 
عف األمـ الماضية، كالقركف الخالية، كقصص أنبيائيـ، كما فعمكه كفعؿ : (كالحديث عف الماضي)

. بيـ
. ، كىك ما تضمنو مف العمـك كالحكـ كاآلداب(3)كالدكاء الذم يتداكل بو مف الجيؿ: (كدكاء دائكـ)
. مف التفرؽ في األىكاء كالتشتت في المذاىب كاآلراء: (كنظـ ما بينكـ)

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
 (.ب)مف الجيؿ، سقط مف : قكلو (3)
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: كـ ذكر حاؿ بني أمية
. يشير إلى استحكاـ أمرىـ كقكة دكلتيـ: (فعند ذلؾ)
. في المدف كالقرل(: يبقى بيت مىدىر (1)ال)
بىر) . ىذه الخياـ التي يستعمميا البدك: (كال كى
. حزف كغـٌ بأخذ األمكاؿ عمى غير كجييا كسـك الخسؼ ألىميا: (إال كأدخمو الظممة ترحةن )
. المصائب العظيمة: (كأكلجكا فيو نقمة)
( 3)قد تقدـ ما يرشد إلييا، كأراد فيكمئذ(2)التنكيف ىا ىنا عكض مف جممة محذكفة، ك: (فيكمئذ)

. دخكؿ الظممة كاستعظاـ أمرىـ كغير ذلؾ
ذا اعتذرتـ، مف قكليـ: (ال يبقى لكـ في السماء عاذر) . عذره إذا قىًبؿى عذره: يقبؿ منكـ العذرا 
. مف ينصركـ عمى ما أنتـ عميو مف الذؿ كاألخذ: (كال في األرض ناصر)
. أصفاه باألمر إذا آكره بو، كأراد أعطيتـ الخبلفة غير أىميا: (أصفيتـ باألمر غير أىمو)
. في غيرمكضعو (4)كضعتمكه: (كأكردتمكه غير مكرده)
. أم كيجعؿ اهلل النقمة عمى الظممة(: اهلل ممف ظمـ (5)كسينتقـ)
فىةى مف اهلل تعالى تككف عمى جية المساكاة  (6)[أف]أراد : (مأكبلن بمأكؿ، كمطعمان بمطعـ) النَّصى

. كاالقتصاص مكبلن بمكؿ، فيجازم بمآكؿ الظمـ كمشارب الظمـ
. كىك شجرطعمو مرٌ : (مف مطاعـ العمقـ)
: ما مرَّ مف األشربة، كيككف أيضان لباسيـ: (كمشارب الصبر كالمىًقر)
. ما يمي الجسـ مف الكياب: الشّْعار(: شعار الخكؼ (7)لباس)
. ما فكقو مف الكياب أيضان : كالدّْكار ىك: (كدًكارالسيؼ)
نما ىـ مطايا الخطيئات) . الحمَّالكف ألكقاليا: (كا 
. بعير يستظيربو الرجؿ، يحمؿ طعامو كمتاعو عميو: الزاممة: (كزكامؿ اآلكاـ)

 __________
. فبل(: ب)في  (1)
(. أ)الكاك، سقط مف  (2)
. فيـك: في نسخة أخرل (3)
. كضيعتمكه(: ب)في  (4)
. كسينقـ(: أ)في  (5)
(. أ)سقط مف  (6)
 .لباسيـ(: أ)في  (7)
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مف )): أراد باهلل؛ ألف القسـ اليككف إال بو، كىك أجؿ مف يحمؼ بو، كفي حديث ابف عمر: (فأقسـ)
(. 2(()إذا حمفتـ فاحمفكا باهلل أكفاصمتكا: ))، كفي حديث آخر(1()(حمؼ بلير اهلل فقد أشرؾ

. باهلل مرة كانية تأكيدان في اليميف كمباللة فييا: (كـ ألقسـ)
أراد بذلؾ خركج الخبلفة مف أيدم بني أمية كعدـ عكدىا إلييـ، (: (3)لتىنىٍخمىنَّيا أمية مف بعدم)

. كالمعنى ليخرجكنيا كيمفظكنيا
ما أف يككف (4)[كأراد بذلؾ إما سرعة خركجيا مف أيدييـ كخركج النخامة]: (كما تمفظ النخامة) ، كا 

. سيكلة خركجيا مف أيدييـ أيضان 
 __________

ركاه اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصكؿ األحكاـ، مف كتاب األيماف كالكفارات،  (1)
، كالسنف الكبرل 1/286، كالييكمي في مكارد الظمآف 10/200كأخرجو ابف حباف في صحيحو 

 كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 8/239، كأكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 10/29لمبييقي 
، ككنز العماؿ رقـ 10/516، كفتح البارم (3419)، كمشكاة المصابيح لمتبريزم 2/67،87،125
.  كغيرىا4/342كتفسير ابف ككير  (46328)
 عف ابف عمر أف 4/282لو شاىد ركاه السيد العبلمة أحمد بف يكسؼ زبارة في أنكار التماـ  (2)

إف اهلل ينياكـ أف تحمفكا بآبائكـ، )): النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ سمع عمر كىك يحمؼ بأبيو فقاؿ
كـ ذكر ركاية أخرل لمحديث مع اختبلؼ يسير في بعض ( (فمف كاف حالفان فميحمؼ باهلل أك ليصمت

كركاه في : قمت_… _ .ىذه مف ركايات البخارم كمسمـ، كلمباقيف نحكان مف ذلؾ: األلفاظ، كقاؿ
. ((مف حمؼ فميحمؼ باهلل أك ليصمت)): أصكؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بف سميماف بمفظ

. مف: بعدم، بدكف حرؼ الجر(: أ)مف بعدم، كما أكبتو، كفي : ك في شرح النيج( ب)في  (3)
 (.أ)ما بيف المعقكفيف، سقط مف  (4)
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. أم ال يتنعمكف فييا بمذاؽ كال مطعـ، كما كانكا مف قبؿ: (كـ ال تذكقيا كال تتطعـ بطعميا)
: ما اعتقب الميؿ كالنيار، كما قاؿ ابف دريد: (ما كرَّ الجديداف)

إفَّ الجديديف إذا ما استكليا 
 



 

 

عمى جديدو أىٍدنىيىاهي لمبىمى 
 
. ببذؿ النصيحة لكـ كالقياـ فيكـ بأمر اهلل تعالى (1)مجاكرتي لكـ: (كلقد أحسنت جكاركـ)
أم كاف رعايتي لكـ بمنزلة مف جعؿ لكـ حائطان مف كراء أظيركـ : (كأحطت بجيدم مف كرائكـ)

. يحكطكـ بو، ال تؤتكف مف كرائكـ
. عرل تجعؿ ألكالد الضأف: كاحدتيا ربقة، كىي: (كأعتقتكـ مف ربىؽ الذؿ)
مىًؽ الضيـ) ما حمؽ الظمـ جمع حمقة : الضيـ: (كحى الظمـ، كأراد إما حمؽ الظمـ كىي المعاممة بو، كا 

. مكؿ نعمة كنعـ
. أم فعمت ذلؾ معكـ شكران مني لما يمحقني مف بركـ القميؿ: (شكران من ي لمبر القميؿ)
طراقان ) . أطرؽ إذا سكت كخفض بصره إلى األرض: (كا 
. رأتو عيني: (عمَّا أدركو البصر)
. مف سكء المعاممة كالنككص عند األمر كالمخالفة لي: (كشيده البدف)
العالية، كالنفكس األبية مف  (2)مف األمر الذم ينكره العقؿ، كتأباه الطبائع: (مف المنكر الككير)

. المعاممة لمكمي بو
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا الدنيا  (150)
. جميع ما أمر بو فيك قضاء ال يمكف ردُّه، كحكمة ال خطأ فييا كالفساد يمحقيا: (أمره قضاء كحكمة)
. مف سخطو كعقابو: (كرضاه أماف)
. لطؼ في فعؿ الصالحات مف األعماؿ: (كرح مة)
ما لممصاحبة : (يقضي بعمـ) بما يعممو، كالباء ىذه إما لمحاؿ أم يقضي عالمان بكؿ ما يقضيو، كا 

. خذ ىذا بيذا، كأراد أف عممو مصاحب لقضائو ال ينفؾ عنو: كقكلو
. يجرم عمى حد ما ذكرناه فيما قبمو مف تفسير الباء كمعناىا(: ب حمـ (3)كيلفر)

 __________
. مجاكراتكـ(: ب)في  (1)
. الطباع(: ب)في  (2)
 .كيعفك: في النيج (3)
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. مف األمكاؿ كالنفكس بالمكت كاإلىبلؾ: (المَّييَـّ، لؾ الحمد عمى ما تأخذ)
. مف ذلؾ كمو، أك عمى ما تأخذ مف األعماؿ كتقبميا، كعمى ما تعطي مف جزائيا بالككاب: (كتعطي)
عطائيا: (كعمى ما تعافي) . تمفُّ بالعافية كا 
. بإنزاؿ اآلالـ كاألسقاـ: (كتبتمي)
: منصكبان عمى المصدرية، كقد صار عكضان عف الفعؿ بحيث ال يجكز ذكره معو كقكلؾ: (حمدان )

. سقيان كرعيان كغير ذلؾ مف المصادر
. أدخؿ الكناءات الحسنة في رضاؾ: (يككف أرضى الحمد لؾ)
(. 1)[أعظـ ما يككف مف المحبة إليؾ كأدخميا في ذلؾ: (كأحب الحمد إليؾ)]
. أدخمو في الفضؿ، كأعبله في الدرجة: (كأفضؿ الحمد عندؾ)
. مف السماكات كاألرضيف: (حمدان يمؤل ما خمقت)
. مف الكناء كاإلعظاـ لؾ: (كيبمغ ما أردت)
. كناؤه: (حمدان ال يحجب عنؾ)
. أمده: (كال يقصر دكنؾ)
. عمى تكرر األزماف كاألكقات: (حمدان ال ينقطع عدده)
. الزيادة: أم زيادتو، مف اإلمداد كىك: (كال يفنى مدده)
لقصكرنا عف ذلؾ كعجزنا عنو، كىذا منو تصريح بأف عظمة اهلل تعالى ال : (فمسنا نعمـ كنو عظمتؾ)

. تعمـ ألحد مف البشر
ىذا االستكناء يحتمؿ أف يككف متصبلن عمى معنى أنو مندرج تحت (: أنَّؾ حي قيـك (2)إال أنَّا نعمـ)

إال أني أعرؼ أنؾ مؤمف، كيحتمؿ أف يككف منقطعان  (3)أنا ال أعرؼ غاية حالؾ: الكنو، كىذا كقكلؾ
العمـ بأنؾ حي قيـك  (4)عمى معنى أف الكنو غير معمـك ألحد مف الخمؽ، كيككف المعنى، لكف

. ما لو ابف إال أنو باع داره: حاصؿ لنا، كقكلؾ
 __________

(. ب)ما بيف المعقكفيف، سقط مف  (1)
. لنعمـ(: أ)نعمـ، كما أكبتو، كفي : ك في شرح النيج( ب)في  (2)
. ال أعرؼ ما حالؾ(: ب)في  (3)
 (.أ)لكف، سقط مف : قكلو (4)
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ذىاب العقؿ : أكائؿ النـك كىك الذم يسمى الٌنعاس، كالنـك ىك: الًسنىةي : (ال تأخذؾ سنىة كال نـك)
. كاإلدراكات كميا

أيناـ ربنا؟ : كفي حديث مكسى عميو السبلـ أنو سأؿ المبلئكة، ككاف السؤاؿ مف قكمو كطمب الرؤية
خذ بيدؾ قاركرتيف مممؤتيف فأخذىما، )): فأكحى اهلل إلييـ أف يكقظكه كبلكان، كال يترككه يناـ، كـ قاؿ لو

إني : قؿ لقكمؾ ىؤالء: كألقى اهلل عميو النعاس فضرب أحدىما باألخرل فانكسرتا، كـ أكحى إليو
(. 1()(أمسؾ السماكات بقدرتي، فمك أخذني نـك أك نعاس لزالتا

. كىك تحديؽ األعيف كمقابمتيا، إذ لك كاف األمر كذلؾ لكنت ذا جية(: (2)لـ ينتو إليؾ النظر)
مف  (4)إذان لكنت مف جنس ىذه المرئيات، كلكنت مقاببلن ليا في جية(: (3)كلـ يدركؾ البصر)

. جياتيا كسائر المدركات منيا
ارى }: كما قاؿ تعالى: (أدركت األبصار) اري كىىيكى ييٍدًرؾي األىٍبصى [. 103:األنعاـ]{الى تيٍدًركيوي األىٍبصى
كىأىٍحصىى كيؿَّ شىٍيءو }: أحاط بيا بالكتب كالعمـ، كما قاؿ تعالى: (كأحصيت األعماؿ)

[. 28:الجف]{عىدىدان 
ييٍعرىؼي }: ألىؿ معصيتؾ كعداكتؾ، كما قاؿ تعالى (5)عقكبةن كانتقامان : (كأخذت بالنكاصي كاألقداـ)

اـً  ذي ًبالنَّكىاًصي كىاألىٍقدى ـٍ فىييٍؤخى [. 41:الرحمف]{اٍلميٍجًرميكفى ًبًسيمىاىي
تدركو أبصارنا مف ىذه المخمكقات الباىرة، كما ىذه استفيامية، كما : (كما الذم نرل مف خمقؾ)

. كما الذم نراه فيك حقير مستصلر باإلضافة إلى قدرتؾ: بعدىا يككف خبران ليا، كالتقدير
 __________

، كتأريخ 12/21، كمسند أبي يعمى 1/83، كمجمع الزكائد 328-1/327ركاه في الكشاؼ  (1)
. 1/268بلداد

. نظر: في النيج (2)
(. ب)بصر، ككذا في نسخة ذكر في ىامش : في النيج (3)
(. ب)في جية، سقط مف : قكلو (4)
 .كانتقاـ(: أ)في  (5)

(3/973 )

 

. كتعجب لو العقكؿ مف كماؿ قدرتؾ: (كنعجب لو مف قدرتؾ)
. استيبلئؾ (1)كتنطؽ األلسنة بكصفو مف عظـ: (كنصفو مف عظيـ سمطانؾ)
. مف جميع ذلؾ كمو كستر عنَّا: (كما تليَّب عنَّا منو)
. كرجعت متقاصرة عف بمكغ غايتو: (كقىصيرىت أبصارنا عنو)



 

 

. ككانت العقكؿ متناىية دكف غايتو: (كانتيت عقكلنا دكنو)
: ككانت العمـك الليبية حائمة: (كحالت سكاتر الليكب)
كالذم : ما تليَّب مكصكلة بمعنى الذم، كالتقدير: سبيؿ إلى عممو، كما في قكلو (2)فبل: (بيننا كبينو)

: تليب عنَّا كتقصر عنو أبصارنا
نما ترؾ ذكر متعمؽ أعظـ لمعمـ بو، كما قاؿ تعالى(3)مف ذلؾ كأكبر: (أعظـ) يىٍعمىـي السّْرَّ }: ، كا 

. اهلل أكبر أم أكبر مف كؿ كبير: ككقكؿ القائؿ [7:طو]{كىأىٍخفىى
. عف مزدحـ األشلاؿ(: قمبو (4)فمف فرَّغ)
. آناء الميؿ، كأطراؼ النيار: (كأعمؿ فكره)
ليتحقؽ عمى أم حاؿ كانت استقامتو، ككيؼ ىا ىنا معمكلة ألقمت، : (ليعمـ كيؼ أقمت عرشؾ)

مفعكالف،  (5)كالعمـ ىا ىنا، إما بمعنى المعرفة فيككف لو مفعكؿ كاحد، أك عمى ظاىره فيككف ليا
. استقامة عرشؾ حاصمة (6)كالجممة االستفيامية سادة مسدىما أم ليعمـ أف

. فرقتيـ في أقطار األرض كأقاليميا، كبرىا كبحرىا كسيميا كجبميا: (ككيؼ ذرأت خمقؾ)
مف غير قرار يككقيا، كال عمد يدعميا مع انبساطيا العظيـ، : (ككيؼ عمقت في اليكاء سماكاتؾ)

. كامتداد أطرافيا
 __________

. عظيـ(: ب)في  (1)
. كال(: ب)في  (2)
. كأككر(: أ)في  (3)
، كىك تحريؼ(: أ)في  (4) . كما أكبتو( ب)كفي . فرَّ
. لو(: ب)في  (5)
 (.ب)أف، زيادة في : قكلو (6)

(3/974 )

 

قد تقدـ مف كبلمو أف األرض مدحكة عمى الماء، كأف : (ككيؼ مددت عمى مىٍكًر الماء أرضؾ)
استقرار الماء إنما ىك عمى الريح، كىذا مف عجيب القدرة أف الماء ينافي األجزاء األرضية، كأف بمة 
الماء تفرؽ التئاـ األرض، كمع ذلؾ فإنيا استمسكت بقدرة اهلل عميو، فسبحاف الجامع بيف األضداد، 

.! كالمؤلؼ بيف المتباعدات
. كااٌلن عف اإلحاطة بذاؾ: (رجع طرفو حسيران )
بير النيار ضكء القمر، كبير الشفؽ : ملمكبان مف بيره إذا غمبو، مف قكليـ: (كعقمو مبيكران )



 

 

. نكراليبلؿ
. ذىاب العقؿ: دىشان ذاىبان، مف الكلو كىك: (كسمعو كاليان )
. ال يستطيع ذىابان كال تصرفان، في النظر كاالرتياء: (كفكره متحيران )

: كـ قاؿ
إنو يرجك اهلل تعالى، كيؤمّْؿ : أراد أف اإلنساف يقكؿ مف جية لسانو: (يدعي بزعمو أنو يرجك اهلل)

. خيره كمعركفو، كينتظر عكارؼ إحسانو
(: 2)في مقالتو ىذه في زعمو ىذا، فإف كاف ما قالو حقان كمقالتو صدؽ!(: كالعظيـ (1)كذب)
أراد أف كؿ مف كاف رجاؤه صادقان محققان فإنو يعمؿ عمبلن (: رجاؤه في عممو (3)فما بالو اليتبيَّف)

صالحان يككف كاصبلن بو إلى مرجكه مف عمؿ الطاعات، ككؿ مف كاف خائفان خكفان محققان فإنو يككف 
تقتضيو حقيقة الخكؼ مف االنكفاؼ عف المعصية، كما ترل مف يرجك إال مقصران في  (4)عامبلن بما

الطاعة، كما ترل مف يخاؼ إال مكافقان لممعصية، كفي ىذا داللة كافية عمى عدـ التحقؽ فييما 
. جميعان 

 __________
. ككذب(: أ)في  (1)
. ما قالو حقان محققان، كمقالتو صدقان (: ب)في  (2)
. اليبٌيف(: ب)في  (3)
 .ما(: أ)في  (4)

(3/975 )

 

أراد أف كؿ (: مدخكؿ (2)إال رجاء اهلل فيك (1) [ككؿ رجاء]فكؿ مف رجا عرؼ رجاؤه في عممو، )
؛ فإنو ال حكـ لو كال حقيقة -ما خبل رجاء اهلل-رجاء فإنو يظير حكمو كتكمر حقيقتو مف كؿ راجو 

دخؿ في بني فبلف أم ليس منيـ، أك : لكبكتو، فيك مدخكؿ أم مشكب ليس خالصان، أخذان مف قكليـ
كىالى تىتًَّخذيكا }: ىذا األمر فيو دخؿ أم خديعة كمكر، كمنو قكلو تعالى: فيو مكر كخديعة، مف قكليـ

ـٍ  بلن بىٍينىكي ـٍ دىخى [. 94:النحؿ]{أىٍيمىانىكي
أم كؿ خكؼ فحكمو يظير إال خكؼ اهلل فإنو ال : (ككؿ خكؼ محقؽ إال خكؼ اهلل فإنو معمكؿ)

. حكـ لو ظاىر، كىك معمكؿ أم غير صحيح
أراد أف العبد إنما رجاؤه هلل في الجنة كالفكز : (يرجك اهلل في الكبير، كيرجك العباد في الصلير)

بنعيميا كلذاتيا، كذلؾ أكبر ما يككف كأعظمو، كيرجك العباد في أحقر ما يككف مف الدنيا كمتاعيا، 
كـ مع ذلؾ يختمؼ حاؿ اإلنساف فيخضع لمخمكؽ في طمب الحقير كيتكاضع لو، كال يتكاضع هلل 



 

 

. تعالى بالطاعة كيخضع لجبللو
. مف التعظيـ كاإلجبلؿ: (فيعطي العبد)
. كاف أحؽ لذلؾ كأىبلن لو (3)مف ذلؾ مع أنو: (!ما ال يعطي الرب)
. تعجب مف صنع العبد في ذلؾ(: (4)فما باؿ اهلل جؿ جبللو)
. يعطي دكنما يعطي العباد مف ذلؾ، كيككف حقو دكف حقيـ: (!ييقىصَّر بو عمَّا ييصنىع لعباده)
فؤلجؿ ىذا قصَّرت في حالو ألنؾ عمى غير معمـك مف : (أتخاؼ أف تككف في رجائؾ لو كاذبان )

. رجائؾ
أك ال يككف أىبلن إلعطاء ما ترجكه، ككبلىما باطؿ ال حقيقة لو : (!أك تككف ال تراه لمرجاء مكضعان )

. فيذه حالة الرجاء
 __________

. ، كمف شرح النيج(ب)سقط مف  (1)
. فإنو: في النيج (2)
. مع ككنو كاف أحؽ بذلؾ(: ب)في  (3)
 .كناؤه: في شرح النيج (4)

(3/976 )

 

(. 1)كاحدان مف أمكالو كمخمكقان يشبيو: (ككذلؾ إف ىك خاؼ عبدان مف عبيده)
. مف القمؽ كاالنزعاج كتلير الحاؿ كالفشؿ، كزكاؿ النـك: (أعطاه مف خكفو)
. مف ذلؾ: (ما ال يعطي ربو)
. بمنزلة النقد في المكاظبة عميو، كالعمؿ بمقتضاه: (فجعؿ خكفو مف العباد نقدان )
. كؿ ما ال يككؽ بو مف كعد كديف: غير مكككؽ بو، كالضمار(: ضماران  (2)كخكفو مف خالقيـ)
، كالسبب في صحة ماقالو مف الخكؼ كالرجاء، أما الخكؼ (3)غير مكككؽ بصحتو: (ككعدان )

: فؤلمريف
. فؤلجؿ كرمو كرحمتو الكاسعة: أما أكالن 

ييرىل مف حممو عف العصاة، كتأخير النقمة عنيـ، فميذا كاف خكفو مف اهلل  (4)[ما]فؤلجؿ : كأما كانيان 
تعالى رجاء لما ذكرناه، فأما العباد فإنما دأبيـ تشفي الليظ، كعدـ الرحمة كالرأفة كمعاجمة اال نتقاـ، 

نما ىي لطمب ( 5)كأما الرجاء فؤلف الخمؽ إنما كانت عطيتيـ مع حقارتيا ليس مراعاة لمصمحة، كا 
. تمؾ العطية ما يككف سببان في مكميا كحصكليا (6)[فيفعؿ في مقابمة]النفع 

. حؽ غير اهلل عمى حؽ اهلل (7)أم كيشبو ما ذكرناه مف إيكار: (ككذلؾ)



 

 

. استعظميا كأكبرىا في نفسو: (مف عظمت الدنيا في عينو)
. حتى خالطتو، كالتبستو كعظمت عميو(: قمبو (8)ككىبير مكقعيا مف)

 __________
. شبيو(: ب)في  (1)
كخكفيـ مف خالقيـ (: ب)خالقو، كالعبارة في : ، كفي النيج(ب)حاليـ، كما أكبتو مف (: أ)في  (2)

. ضماران 
. بمجيئو(: ب)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
. بطمب(: ب)في  (5)
. لكضكحو( ب)فيعقؿ في مقالتو، كما أكبتو مف (: أ)لفظ ما بيف القكسيف في  (6)
. إيكاره(: ب)في  (7)
 .في(: أ)في  (8)

(3/977 )

 

استأكر بالشيء إذا اختص بو، كآكر ىذا عمى غيره إذا رأه أحؽ مف غيره، : (آكرىا عمى اهلل تعالى)
ٍنيىا}: قاؿ اهلل تعالى يىاةى الدُّ [. 38:النازعات]{كىآكىرى اٍلحى

. بالمحبة كتيالؾ في طمبيا فبل غرض لو سكاىا: (فانقطع إلييا)
. مشلكالن بخدمتيا، بمنزلة عبد مشلكؿ بخدمة سيده: (كصار عبدان ليا)
الكافي يحتمؿ أف يككف صفة (: كاؼ لؾ(1) [صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]كلقد كاف في رسكؿ اهلل )

: عمى ظاىره أم أمر كافي لؾ، كيحتمؿ أف يككف مصدران بمعنى الكفاية، قاؿ
كىفىى ًبالٌنٍأم مف أىٍسمىاءى كىاًفي 

 
أم القدكة، كأراد أف أمر رسكؿ اهلل في الدنيا كنبذىا كاٌطراحيا ىك اللاية في اال قتداء، : (في األسكة)

. كالتأسي بأمره فييا
. فإنو عابيا كذمَّيا بفعمو كقمبو كلسانو لما فييا مف ببلكييا(: عمى ذـ الدنيا كعيبيا (2)كدليؿ لؾ)
: جمع مخزاة كىي الذؿ كاليكاف، قاؿ جرير: (كككرة مخازييا)

ف حمنى لـ نحمو غير فيٍرًتنا  كا 
 

( 3)كغىٍير ابف ذم الًكٍيًرٍيف خزياف ضائعي 



 

 

 
(. 4)[الشدة: كاٍلفيرَّةي ]
جمع مسكاة، كىي السكء : (كمساكييا)
ٍت عنو أطرافيا) ، إذا قمنا: إذ ىا ىنا ظرؼ زماف، كالعامؿ فيو قكلو: (إذ قيًبضى إنو صفة، فأما : كاؼو

إنو مصدر فبل يجكز تعمقو بو؛ لما في ذلؾ مف الفصؿ بيف المصدر كمعمكلو باألجنبي، : إذا قمنا
نما يككف متعمقان بما تعمؽ بو خبركاف في  كألنو اليعطؼ عميو إال بعد تمامو بصمتو كمتعمقاتو، كا 

. في رسكؿ اهلل: قكلو
طّْئىٍت لليره) . مف أىميا (5)ممف أكتييا: (كىكي
. جكانبيا كأراد التمكف مف لذاتيا، كالتنعـ في طيباتيا: (أكنافيا)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
. لؾ، زيادة في النيج (2)
. 1/829لساف العرب  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .أكٌدىا(: ب)في  (5)

(3/978 )

 

ـى عنو) فيًط . ، كلـ يمكَّف منو(2)منع عف ارتضاعيا(: رضاعيا (1)كى
ًكمى عف زخارفيا) الزينة، كأمره عميو السبلـ في رفض الدنيا كاٌطراحيا ظاىر ال : الزخارؼ ىي: (كىزي

. شؾ فيو مف عيفتيا كنبذىا كاٌطراحيا
َـّ أبيؾ منذ )): كيحكى أنو دخؿ يكمان عمى فاطمة فناكلتو رغيفان مف شعير، فقاؿ إنَّو ألكؿ طعاـ دخؿ ف

(. 3()(كبلكة أياـ
(. 5()الماء كالتمر: ؛ إال األسكداف(4)كانت تمضي عمينا أياـ كما لنا طعاـ): كعف عائشة أنيا قالت

ف شئت كنَّيتي بمكسى كميـ اهلل) نما قاؿ: (كا  كميـ اهلل؛ ألف اهلل تعالى اختصو بأف كممو مف غير : كا 
ـى المَّوي ميكسىى }: كاسطة، بأف خمؽ الكبلـ فسمعو مكسى كفيمو كعقؿ عف اهلل أمره، كما قاؿ تعالى مَّ كى كى

[. 164:النساء]{تىٍكًميمان 
ٍيرو فىًقي ره }: إذ يقكؿ) ٍلتى ًإلىيَّ ًمٍف خى يعني (: ، كاهلل ما سألو إال خبزان يأكمو[24:القصص]{رىبّْ ًإٌني ًلمىا أىنزى

نما سأؿ أحقر األشياء كأدناىا، كىك قرص خبز . لـ يسألو شيئان مف زخارؼ الدنيا كلذاتيا؛ كا 
، فميذا كاف مشتييان ألكؿ الطعاـ، كأراد إني ألجؿ شيء (6)حشائشيا: (ألنو كاف يأكؿ بىٍقمة األرض)



 

 

. تنزلو عميَّ غث أكسميف أكغيره مف أنكاع ما يؤكؿ مفتقر محتاج إلى أكمو
 __________

. عف: مف، ك في شرح النيج: في نسخة أخرل (1)
. ارتضاعو(: ب)في  (2)
. 4/92، كالترغيب كالترىيب 3/213، كمسند أحمد بف حنبؿ 10/312ركاه في مجمع الزكائد  (3)
. كمالنا مف طعاـ(: ب)في  (4)
 بسنده عف 2/170لو شاىد أخرجو اإلماـ المرشد باهلل عميو السبلـ في األمالي الخميسية  (5)

: ككاف يأتي عمينا الشير ما نستكقد فيو ناران إنما ىما األسكادف: قالت)): عائشة مف حديث كفيو
. 2/419كانظر قريبان منو النياية البف األكير . إلخ...التمر، كالماء 

 .خشايشيا: خشاشيا، كفي نسخة(: ب)في  (6)

(3/979 )

 

الرقيؽ مف : شؼَّ الشيء إذا رؽَّ، كالشفيؼ: (كلقد كانت خضرة البقؿ ترل مف شفيؼ صفاؽ بطنو)
. الجمدة السفمى التي تحت الجمدة التي عمييا الشعر: كؿ شيء، كالصفاؽ ىي

. ضعفو: (1)(ليزالو)
. شذبت النخمة إذا قطعتيا: التقطيع، مف قكليـ: تفرقو كتقطعو، كالتشذيب: (كتشذب لحمو)
ف شئت كمٍَّكتي بداكد صاحب المزامير) صاحب األصكات الحسنة الطيبة الرشيقة التي كأنيا : (كا 

. مزامير، لما يظير مف طيبيا كسمكسة نلماتيا
. أحسنيـ قراءة، كأجكدىـ نلمة فييا: (كقارئ أىؿ الجنة)

قارئ أىؿ الحنة؟ : سؤاؿ؛ الجنة ال مشقة فييا، كالقراءة يمحؽ بفعميا المشقة، فكيؼ قاؿ
إف معناه أقرأ مف يدخؿ الجنة، كيحتمؿ أف تككف القراءة مف جممة : يحتمؿ أف يقاؿ (2)كجكابو؛ أنو

. ما يمتذ بو أىؿ الجنة، كيرتاحكف إلييا، كتككف مف جممة المبلذ الطيبة
. كرؽ النخؿ: إناء مف خكص، كالخكص: السفيفة(: الخكص بيده (3)فمقد كاف يعمؿ سفائؼ)
. عرضيا في السكؽ لتبتاع: (أيكـ يكفين ي بيعيا؟: كيقكؿ لجمسائو)
زىدان في الدنيا، كرغبة عنيا، كتقربان إلى اهلل تعالى أف يأكؿ مف (: مف كمنيا (4)كيأكؿ قرص شعير)

. كدّْ يده
 __________

 في ذكر تفسير أمير المؤمنيف عميو السبلـ لقكلو 9/230قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)
كبالتفسير الذم فسر عميو السبلـ اآلية : قاؿ ما لفظو {رب إني لما أنزلت إلي مف خير فقير}: تعالى



 

 

نو ما سأؿ اهلل إال أكمة : فسرىا المفسركف، كقالكا إف خضرة البقؿ كانت ترل في بطنو مف اليزاؿ، كا 
. 3/406كانظر الكشاؼ . انتيى. مف الخبز

(. ب)إنو سقط مف : قكلو (2)
. شفائؼ، كىك تصحيؼ(: أ)في  (3)
 .الشعير: في النيج (4)

(3/980 )

 

الناس عف  (1)كيحكى أف داكد عميو السبلـ لما ممؾ عمى بني إسرائيؿ، كاف يخرج متنكران فيسأؿ
نعـ الرجؿ ىك، لكال خصمة : نفسو، فقيَّض اهلل لو ممكان عمى صكرة آدمي، فسألو عف سيرتو؟ فقاؿ

لكالأنو يطعـ عيالو مف بيت الماؿ، فسأؿ ربو عند ذلؾ أف : داكد فسألو عف ذلؾ فقاؿ (2)فيو، فريع
(. 3)يسبب لو ما يستلني بو عف بيت الماؿ، فعممو صنعة الدركع

ف شئت قمت في) . فإنو نبي مف أنبياء اهلل أكرمو اهلل تعالى(: عيسى بف مريـ (4)كا 
. عند نكمو ال يكطئ لو مياد لمنـك: (فمقد كاف يتكسد الحجر)
. مف الطعاـ، كىك خبلؼ الطيب النفيس(: (5)كيأكؿ الخشف)
. مف الكياب، كىك الصكؼ: (كيمبس الخشف)
: ما يؤكؿ بو الخبز مف لحـ أك غيره، كفيو كجياف: اإلداـ: (ككاف إدامو الجكع)

فبأف يريد أنو ال يأكؿ مف الخبز شبعو، بؿ يأكؿ مقدار ما يبقى معو جكعو، فمما كاف الجكع : أما أكالن 
. مصاحبان لؤلكؿ، كاف الجكع كأنو إداـ لما كاف مف حؽ اإلداـ أف يصاحب الخبز

فيو عند األكؿ، فمما كاف عيسى راغبان في  (6)فبأف يككف مراده أف يككف اإلداـ مما يرغب: كأما كانيان 
. الجكع عند أكمو لمخبز كرغبة غيره في اإلداـ كاف كاإلداـ لو

نما سراجو ما ليس سراجان ألحد : (كسراجو بالميؿ القمر) أراد أنو البيت لو فيسرج عند إيكائو إليو، كا 
. الدنيا ماؿ مف ال ماؿ لو: كىك القمر، كما يقاؿ

 __________
. فسأؿ(: ب)في  (1)
. أم فزع (2)
. 3/581الكشاؼ  (3)
. كعيسى(: أ)في، كما أكبتو، كفي : كفي نسخة أخرل كالنيج( ب)في  (4)
. الجشب: في شرح النيج (5)
 .رغب(: ب)في  (6)



 

 

(3/981 )

 

ما أظمؾ مف سحاب كغيره، فيككف أكنانان لو، : مسكنو في أياـ البرد، كالظبلؿ: (كظبللو في الشتاء)
. في أياـ البرد في أكؿ النيار (1)كأراد أنو يقعد

. حيث تشرؽ، كفي آخرالنيار: (في مشارؽ الشمس)
نما خصَّ أياـ الشتاء لفرط بردىا المؤذم: (في ملاربيا) . حيث تككف غاربة، كا 
الرزؽ، كما قاؿ : ما يستطرؼ كيأتي في نادر األكقات، كالريحاف ىك: الفاكية: (كفاكيتو كريحانو)

افي }: تعالى ٍيحى : فالفاكية كالرزؽ في حقو إنما ىك [12:الرحمف]{كىاٍلحىبُّ ذيك اٍلعىٍصًؼ كىالرَّ
مف الحشائش مف أجؿ البيائـ، كذكره لمبيائـ تعريؼ بأنو الفرؽ بينو كبيف : (ما تنبت األرض لمبيائـ)

(. 2)البيائـ في المعيشة، كاستحقاران بيا
. تككف فتنة لو كمحنة كبمكل، أك ييٍفتىفي بيا كتككف سببان لشلمو عف اآلخرة: (كلـ تكف لو زكجة تفتنو)
. يمحقو اليـ كالحزف بسببو، كألجؿ ما يصيبو مف األلـ كاللـ: (كال كلد يحزنو)
لفت كجيو عني : يصرؼ كجيو عف اإلقباؿ إلى اآلخرة، كاالشتلاؿ بيا، مف قكليـ: (كال ماؿ يىٍمًفتيو)

مىٍيًو آبىاءىنىا}: إذا صرفو، قاؿ اهلل تعالى ٍدنىا عى إف مف أقرأ : ))، كفي الحديث[78:يكنس]{ًلتىٍمًفتىنىا عىمَّا كىجى
أم  (3( )(تمفت البقرة الخمى بمسانيا$الناس لمقرآف منافقان ال يدع كاكان كال ألفان إال لفتو بمسانو، كما

. يمكيو بمسانو
. إذ ال أذٌؿ لمرقاب المتصعبة مف طمب المطامع: (كال طمع يذلو)
. يمشي بيما بمنزلة المرككب مف الدكاب: (دابتو رجبله)

 __________
. يقعد كما أكبتو: يفعؿ، كفي نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (1)
. ليا: في نسخة أخرل (2)
 2/256، كأكرده ابف أبي شيبة في مصنفو 3/379، كلساف العرب 4/259النياية البف األكير  (3)

 .601-600مف قكؿ حذيفة، ككذا في مختار الصحاح ص

(3/982 )

 

بيما ما يعكد عميو نفعو، فيذه حاؿ ىؤالء األفاضؿ مف األنبياء في الدنيا  (1)يستعمؿ: (كخادمو يداه)
. كحاليا عندىـ

أم تعزَّل بيـ، كتأسَّى بحاليـ (: (2)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]فتأسَّ بنبيؾ األطيب األطير )



 

 

، كأراد البالغ في الطيارة (5)الحزيف كتسمَّى بو(4[)بو]تأسَّى (3)[ما]كليككنكا لؾ قدكة، كاألسكة ىا ىنا 
. كؿ مبمغ، فبل غاية ىناؾ إال كقد كصميا (6)عف كؿ األرجاس كالبالغ في الطيب عف المدانس

. القدكة العظمى لمف اقتدل بو، كاليداية الكبرل لمف اتبعو: (فإف فيو أسكة لمف تأسى)
. كتسمية لمف تسمَّى بحالو(: (7)كعزاءن لمف تعزَّل)
أقربيـ إليو كأرضاىـ عنده، كما قاؿ (: (9[)كالمقتص ألكره]تأسى بنبيو  (8)كأحب العباد إلى اهلل مف)

ـي المَّوي }: تعالى ٍنتيـٍ تيًحبُّكفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي مىٍف ييًطًع }: ، كقكلو تعالى[31:آؿ عمراف]{قيٍؿ ًإٍف كي
ما لمتأسي فكبلىما محتمؿ[80:النساء]{الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى المَّوى  . ، كالضمير إما هلل، كا 

األكؿ بأطراؼ األسناف، كأراد منو قمة األكؿ كقمة الرغبة؛ ألف كؿ : القضـ ىك: (قضـ الدنيا قضمان )
. مف رغب في أكؿ طعاـ فإنو يأكمو بجميع أسنانو

كلـ يمحظيا بجفف عينو، أم لـ يمتفت إلييا في حالة مف الحاالت، كأراد أنو لـ : (كلـ يعرىا طرفان )
. بإعارة نظرة مباللة في ذلؾ (10)يسمح ليا

 __________
يشتلؿ : كفي نسخة أخرل( ب)في  (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
(. ب)زيادة في  (3)
(. ب)زيادة في  (4)
. ما يأتسي بو الحزيف كيتسمى بو: لفظ العبارة في نسخة أخرل (5)
. المداس(: ب)في  (6)
. تأسى(: ب)في  (7)
. المتأسي: في النيج (8)
. ك في شرح النيج( ب)زيادة في  (9)
 .بيا(: ب)في  (10)
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. ما بيف الخاصرة إلى األضبلع، كأىضميـ أم أدٌقيـ: الكشح: (أىضـ أىؿ الدنيا كشحان )
: فيو كجياف(: بطنان  (1)كأخمصيـ مف الدنيا)

. بطف مخمص إذا كاف ضامران : أف يريد أضمرىـ بطنان، كمنو قكليـ: أحدىما
. أف يريد أجكعيـ، أخذان مف المخمصة كىي المجاعة: ككانييما

أتحبُّ أف أجعؿ لؾ بعدد شجر تيامة ذىبان، أك أعطيؾ جميع )): حيث قيؿ لو: (عرضت عميو الدنيا)



 

 

((. ينقص مف أجرؾ شيئان  (2)خزائف األرض، كال
(. 3)((أجكع يكمان فأسألؾ، كأشبع يكمان فأشكرؾ)): بقكلو: (فأبى أف يقبميا)
(. 5(()ما تقرَّب إليَّ المتقربكف بمكؿ الزىد في الدنيا: ))حيث يقكؿ(: أف اهلل أبلض شيئان  (4)كعمـ)

 __________
(. ب)مف الدنيا، سقط مف : قكلو (1)
. كـ ال ينقص(: ب)في  (2)
 بسنده يبمغ بو إلى اإلماـ 76لو شاىد أخرجو اإلماـ أبك طالب عميو السبلـ في أماليو ص  (3)

يا محمد، افَّ ربؾ : أتاني ممؾ فقاؿ)): قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: عميعميو السبلـ قاؿ
يا رب، : إف شئت جعمت لؾ بطحاء مكة ذىبان، فرفع رأسو إلى السماء، فقاؿ: يقرئؾ السبلـ، كيقكؿ

(. (أشبع يكمان فأحمدؾ، كأجكع يكمان فأسألؾ
. كاعمـ(: أ)في  (4)
، كالقضاعي في مسند 2/232أخرجو الحكيـ الترمذم في نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  (5)

أخرجو المكفؽ  ((ما عبد اهلل بشيء أفضؿ مف الزىد في الدنيا)): ، كلو شاىد بمفظ2/327الشياب 
 . بسنده عف عمار بف ياسر48باهلل في االعتبار ص 

(3/984 )

 

(. 1)((حبُّ الدنيارأس كؿ خطيئة)): حيث قاؿ: (فأبلضو)
لىًعبه }: بقكلو: (كحقَّر شيئان ) ٍنيىا ًإالَّ لىٍيكه كى يىاةي الدُّ مىا ىىًذًه اٍلحى [. 64:العنكبكت]{كى
(( شربة (2)لك كانت الدنيا تسكل عند اهلل جناح بعكضة ما سيقي منيا كافر)): حيث قاؿ: (فحقَّره)
(3 .)
كرً }: بقكلو: (كصلر شيئان ) ٍنيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلليري يىاةي الدُّ مىا اٍلحى [. 185:آؿ عمراف]{كى
إلى غير ذلؾ مما يؤذف (( قمعة (4)الدنيا دار التكاء ال دار استكاء، كمنزؿ)): حيث قاؿ: (فصلَّره)

. مف كبلمو بحقارتيا كىكنيا
. مف سقكط اليمة، كركة العزيمة: (كلك لـ يكف فينا)
. باإلرادة ليا، كالمكابرة عمى تحصيميا عمى أم كجو: (إالحبنا ما أبلض اهلل)
. بما كبر في أعيننا مف كزنيا: (كتعظيمنا)
. مف حاليا كأمرىا: (ما صلَّر اهلل)

 __________
، كأكرده 108ركاه اإلماـ الميدم أحمد يف يحيى المرتضى عميو السبلـ في تكممة األحكاـ صػ  (1)



 

 

إتحاؼ السادة : ، كعزاه إلى مصادر عدة منيا4/520في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ 
، كاألسرار 6/341، كالدر المنككر لمسيكطي (6114)، ككنز العماؿ برقـ 7/354، 3/131المتقيف 

.  كغيرىا1/412،413، ككشؼ الخفاء 179المرفكعة 
ما سقى اهلل منيا : كافران بالنصب عمى أنو مفعكؿ بو لمفعؿ سقى، كالتقدير: في نسخة أخرل (2)

. كافران 
 بسنده عف عمي عميو 2/161أخرجو اإلماـ المرشد باهلل عميو السبلـ في األمالي الخميسية  (3)

، كركاه اإلماـ المكفؽ باهلل عميو ((ما سقى الكافر منيا شربة مف ماء)): السبلـ كالمفظ في آخره
لك كانت الدنيا تزف عند اهلل جناح بعكضة ما )) بمفظ 67السبلـ في االعتبار كسمكة العارفيف ص 

. كانظر تخريجو في االعتبار( (سقى كافران منيا شربة مف ماء
 ..5/281كمنزلة، كالحديث ركاه الديممي في الفردكس بمأككر الخطاب (: أ)في  (4)
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. الخبلؼ كالعداكة: مخالفة ألمره، كالشقاؽ ىك: (لكفى بو شقاقان هلل)
منعؾ مايجب عميؾ منو، كمنو إحداد المرأة ك ىك امتناعيا : (1)[المحادة]: (كمحادَّة عف أمر اهلل)

عف كذا إذا منعتو عنو، كـ إنو مع تصريحو بكراىتيا مف لسانو  (2)مف الزينة بعد مكتو، كحددتو
. يفعؿ أفعاالن تؤذف أيضان ببلضيا

مف غيرمائدة تنصب لطعامو، كما يفعمو : (كلقد كاف صمى اهلل عميو كآلو يأكؿ عمى األرض)
. األعاجـ

(. ، كالشبع(3)المكائد، كالمناخؿ، كاألشناف: أربعة أحدكت بعد النبكة): كعف بعض الصالحيف أنو قاؿ
كىك أف يجمس رافعان ألخمص قدميو إلى فكؽ، كيضع إليتيو عمييما كيجعؿ : (كيجمس جمسة العبد)

إنما أنا عبد أجمس كما يجمس العبد، كآكؿ كما )): بطنو عمى فخذيو كيحني ظيره، كقد قالعميو السبلـ
(. 4()(يأكؿ العبد

. تسكية ما انقطع مف سيكرالحذاء: الخصؼ: (كيخصؼ بيده نعمو)
. ال يرقعو غيره مف كرائو، كما يفعمو المترفكف: (كيرقع بيده ككبو)
. كالسرج (5)عف اإلكاؼ: (كيركب الحمار العارم)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. إلخ...حددتو: يقاؿ(: ب)في  (2)
. كاألستار: في نسخة أخرل (3)



 

 

 كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 3/526ذكره في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ  (4)
، كركاه ابف أبي الحديد في شرح النيج 2/273 كتأريخ أصبياف ألبي نعيـ 7/116، 5/214
كأخرجو بمفظ المؤلؼ ىنا . ((إنما أنا عبد آكؿ أكؿ العبيد، كأجمس جمسة العبيد)):  بمفظ9/234

، كأبك يعمى في مسنده 10/417، كمعمر بف راشد في الجامع 9/19الييكمي في مجمع الزكائد 
.  بسنده عف جعفر بف محمد، عف أبيو2/349في أماليو  (ع)، كاإلماـ أحمد بف عيسى 8/318
 .بالفتح، كىك الحمس الذم يمقى تحت الرٍَّحؿ-البىرذىعىة : اإلكاؼ (5)

(3/986 )

 

زالة لمكبر عف نفسو : (كيردؼ خمفو) المرأة مف نسائو كالصبي كالرجؿ، كؿ ذلؾ يفعمو تكاضعان هلل، كا 
. كالخيبلء

كياب تستر بيا األبكاب مباللة في التستر، كعمى ىذا حمؿ : الستر: (كيككف الستر عمى باب بيتو)
ابان مىٍستيكران }: قكلو تعالى . ، أم حجابان مجعكالن عميو ستارة[45:اإلسراء]{ًحجى

كتقادير، كأراد بو صكرة الحيكانات ألنو ىك (2[)كتقدير]جمع تصكير (: التصاكير (1)فتككف فيو)
. المكركه، كما عدا ذلؾ ليس مكركىان 

. لبعض نسائو(: (3)يا فبلنة: فيقكؿ)
. أزيميو عف بصرم كرؤيتي: (غٌيبيو عن ي)
. زينة الدنيا المنقطعة: (فإني إذا نظرت إليو ذكرت الدنيا)
. زخرؼ: الذىب، ككؿ ممٌكه يقاؿ لو: الزخرؼ: (كزخارفيا)
. صرؼ قمبو عف لذاتيا كزينتيا: (فأعرض عف الدنيا بقمبو)
. فمـ يذكرىا قط إال بما يككف ترغيبان عنيا، كتحقيران ليا كتصليران لحاليا(: لسانو (4)كأمات ذكرىا مف)
. كما ذيًكرى في ىذه القصة في تلييب السترة(: عينو (5)كأحب أف تليب زينتيا مف)
. المباس الفاخر: الًريىاش ىك: (لكيبل يتخذ منيا ًريىاشان )
. أف يككف مكضع قرار يستقرفيو(6)[أراد]: (كال يعتقدىا قراران )
. النقطاعيا كزكاليا: (كال يرجك فييا مقامان )
. بأنو لـ يجعؿ لنفسو فييا ميبلن كال محبة: (فأخرجيا مف النفس)
. بنسيانيا كاطّْراحيا كاإلعراض عنيا(: (7)كأشخصيا مف قمبو)
. فبل يحب رؤيتيا: (كغيَّبيا عف البصر)
: اإلشارة إلى البلض ليا أم كمف أجؿ ذلؾ: (ككذلؾ)

 __________



 

 

. لو(: أ)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
(. ب)فيقكؿ يا فبلنة إلحدل أزكاجو، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. مف نفسو: عف، كفي شرح النيج(: ب)في  (4)
. عف(: ب)في  (5)
. زيادة في نسخة أخرل (6)
 .عف القمب: القمب، كفي شرح النيج: في نسخة (7)

(3/987 )

 

. كرىو كنفر عنو: (مف أبلض شيئان )
. بعينو: (أبلض أف ينظر إليو)
. كيبلض ذكره أيضان : (كأف يذكر عنده)
عراضو عنيا، كما ذكرنا آنفان : (كلقد كاف في رسكؿ اهلل) . في معاممتو ليا كا 
. ىكنيا كحقارتيا: (ما يدلؾ عمى مساكئ الدنيا)
. كىك ما ينقص بو اإلنساف، كييذُـّ عميو مف األفعاؿ: جمع عيب: (كعيكبيا)
. أصابو الجكع(: جاع فييا (1)إذ)
. مع قربو إلى اهلل، كرفيع منزلتو عنده: (مع خاصتو)
. قيًبضىت، مف زكيتو عنو إذا قبضتو: (كزكيت عنو)
. القربة، كأراد منزلتو القريبة: الزلفة(: زلفتو (2)مع عظـ)
. عنو (3)فيما ذكرناه مف قبضيا مف رسكلو، كزكاليا: (فمينظر ناظر بعقمو)
. القبض كاالنزكاء: (أكـر اهلل محمدان بذلؾ)
أحد  (4)أقاـ زيد أـ قعد، كجكابيا إنما يككف بتعييف: أـ ىذه ىي المتصمة، كقكلؾ: (!أـ أىانو)

. الفعميف ال غير، كليس جكابيا بنعـ أكلى ىا ىنا
. بما فعمو مف ذاؾ: (أىانو: فإف قاؿ)
أراد قسمان بالعظيـ، كلقد صدؽ فإف اهلل تعالى رفع منزلتو عمى جميع منازؿ : (فقد كذب كالعظيـ)

مو، كأعطاه مف الكرامة ما لـ يعط أحدان مف األنبياء، كما ىذا حالو فميس إىانة فو ككرَّ . األنبياء، كشرَّ
ف قاؿ) ذا كاف األمر: (أكرمو: كا  : كما قمناه (5)بما فعؿ مف ذلؾ، كا 
. أسقط رتبتو عنده، كلـ يجعؿ لو كزنان عنده، كال رفع لو قدران : (فميعمـ أف اهلل قد أىاف غيره)
ًفيا كمحاسنيا: (حيث بسط الدنيا لو) . بما مٌكنو مف لذاتيا، كأعطاه مف طيرى



 

 

 __________
. إذا(: أ)إذ، كما أكبتو، كفي : كشرح النيج كنسخة أخرل( ب)في  (1)
. عظيـ: في شرح النيج كفي نسخة أخرل (2)
. كانزكائيا: كذا في النسخ، كلعمو (3)
. بتعيف(: ب)في  (4)
 (.ب)األمر، سقط مف : قكلو (5)
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(. 2)كىك رسكلو، كأعظـ مف يككف عنده منزلة كأرفع قراران (: (1)كزكاىا عف أقرب الناس إليو)
مىى النَّاًس ًحجُّ }: خبر كمعناه األمر، كما قاؿ تعالى(: (3) [كاقتص أكره]فتأسى متأسٍّ بنبيو ) ًلمًَّو عى كى

[. 97:آؿ عمراف]{اٍلبىٍيًت مىًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن 
. كدخؿ مدخمو في طرح الدنيا، كاإلعراض عنيا: (ككلج مكلجو)
ال) . إذا لـ يفعؿ ذلؾ مف ترؾ التأسي، كاإلعراض عف اتباعو: (كا 
 ((مف رغب عف سنتي فميس مني)): أف ييمؾ بالمخالفة، كما قاؿ عميو السبلـ: (فبل يأمف اليمكة)

: كاليمكة تككف مف كجييف
فؤلنو بإعراضو عمَّا جاء بو الرسكؿ، كانحرافو عنو يككف مشاقِّا لو كمخالفان لما أتى بو : أما أكالن 

مىٍف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى }: فيتناكلو الكعيد، بقكلو [. 115:النساء]{كى
فؤلنو باتباع الدنيا، كاإلغراؽ في حبيا كطمبيا، عكس ما جاء بو الرسكؿ، ال يأمف العطب : كأما كانيان 

. بانيماكو في حبيا، حتى يأتيو المكت كىك عمى غفمة مف أمره، فإتياف اليبلؾ مف ىذه الجية
ىذا الكبلـ مخالؼ لما قبمو كليس مبلئمان لو، كليذا جاء بالفاء : (فإف اهلل جعؿ محمدان عممان لمساعة)

شعاران بذلؾ، فإنيا إنما تأتي فاصمة بيف الكبلميف، كمؤذنة بأف الكاني مخالؼ لؤلكؿ  (4)داللة كا 
نما كاف بعكت أنا : ))عممان ليا ألنو خاتـ األنبياء، كما قاؿ عميو السبلـ (5)ملاير لو كما ترل، كا 

. كأشار إلى الكسطى كالمسبحة( (كالساعة كياتيف
 __________

. منو: في نسخة أخرل، كشرح النيج (1)
. قدران : كفي نسخة أخرل( ب)في  (2)
. ك في شرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. بالكاني(: أ)بأف الكاني كما أكبتو، كفي (: ب)في  (4)
 .كمف نسخة أخرل( ب)يككف، كما أكبتو مف (: أ)في  (5)
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اتً }: ألىؿ الطاعة، كما قاؿ تعالى: (كمبشران بالجنة) اًلحى بىشًّْر الًَّذيفى آمىنيكا كىعىًمميكا الصَّ إلى آخر {...كى
[. 25:البقرة](1)اآلية

نىًذيران }: ألىؿ المعصية، كما قاؿ تعالى: (كمنذران بالعقكبة) [. 119:البقرة]{بىًشي ران كى
. الشيء معو مف الدنيا، كمف لذاتيا: (خرج مف الدنيا خميصان )
. عف تبعاتيا كمساكييا: (ككرد اآلخرة سميمان )
. أراد لـ يبًف فييا بناءن، كالشيَّد قصكران، كال عمرفييا عمارة: (لـ يضع حجران عمى حجر)
حتى كرد السبيؿ الذم ال بد لكؿ حي مف سمككو كىك المكت، ككاف لو صمى : (حتى مضى لسبيمو)

اهلل عميو كآلو تسع حجر لكؿ كاحدة مف نسائو بيت، ككاف الكاحد يناؿ سقؼ كؿ بيت منيا بيده؛ 
. لقصر سمكو كخضكعو إلى األرض

. لما دعاه لجكاره، كالككف معو في داره: (كأجاب داعي ربو)
. نعمتو عمينا: (فما أعظـ منَّة اهلل عندنا)
. لنا (4)ىاديان  (3)فينا، ككاف (2)بعكو: (حيف أنعـ عمينا بو)
. عمى أكره، كانتصابو عمى الحاؿ مف الضمير في قكلو بو (5)متقدمان نككف: (سمفان نتبعو)
نطأ عمى عقبو مف الكبلـ البميغ الذم : نتبعو مف غير مخالفة، كقكلو: (!كقائدان لنا نطأ عمى عقبو)

. جمع بيف قصر المفظ، كتقارب حجمو كببلغة المعنى
بَّةه مف صكؼ، كرقعيا تمفيقيا مرة بعد مرة: المدرعة: (كاهلل لقد رقعت مدرعت ي ىذه) . جي

 __________
ًزقيكا ًمٍنيىا ًمٍف كىمىرىةو ًرٍزقنا قىاليكا }: تماـ اآلية الكريمة (1) نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري كيمَّمىا ري ـٍ جى أىفَّ لىيي

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى ـٍ ًفييىا أىٍزكىاجه ميطىيَّرىةه كىىي لىيي ًزٍقنىا ًمٍف قىٍبؿي كىأيتيكا ًبًو ميتىشىاًبينا كى صدؽ اهلل  {ىىذىا الًَّذم ري
. العظيـ

. نعمتو(: ب)في  (2)
. فكاف(: ب)في  (3)
. ىديان (: أ)في  (4)
 .يككف(: ب)في  (5)
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ما مف ككنو ترقيع ما اليمكف : (حتى استحييت مف راقعيا) إما مف تكرر ذلؾ عميو مراران ككيرة، كا 
. أحد الكجييف أك كبلىما (1)رقعو، فمعؿ الحياء يقع عمى

. مف الناس لما ككر ترقيعيا، كعافتيا النفكس ككرىتيا؛ ليكنيا كحقارتيا: (!كلقد قاؿ لي قائؿ)
. تطرحيا عنؾ، كتزيميا عف جسمؾ: (أال تنبذىا)
: ابعد شخصؾ عف مقابمتي، كـ تمكؿ بقكلو: (اعزب عن ي: فقمت)
سير الميؿ، كأراد عند أف يصبحكا في مكاف بعيد : السيرل ىك: (عند الصباح يحمد القـك السيرل)
. قصدكه، يحمدكف سيرىـ لبمكغيـ ذلؾ المكضع كبعده(2)[قد]
كليس المصراع الكاني مف نسخة األصؿ، كاللياية بيائيف كؿ (: عنيـ غيايات الكرل (3)كيتجمى)

( 5)النعاس، كأراد كيتجمى عنيـ: الظممة، كالكرل ىك: (4)كاحدة منيما بنقطتيف مف أسفميما، كىك
ًفي }: قعر البئر، قاؿ اهلل تعالى: ظمـ النعاس كنصبو كتعبو، كأما الليابة بباء بنقطة مف أسفميا فيك

. ىا ىنا (6)كال كجو لو [10:يكسؼ]{غىيىابىًة اٍلجيبّْ 
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا الدنيا  (151)
. باليداية إلى الديف الكاضح: (بعكو بالنكرالمضيء)
. الذم اللبس عنو عمى الناظرفيو: (كالبرىاف ال جمي)
. الطريؽ الظاىرالذم ال يخفى عمى أحد سمككو: (كالمنياج البادم)
لىًكٍف }: القرآف فإنو ييدم إلى كؿ خير مف أمكر الديف كالدنيا، كما قاؿ تعالى: (كالكتاب اليادم) كى

عىٍمنىاهي نيكران نىٍيًدم ًبًو مىٍف نىشىاءي  [. 52:الشكرل]{جى
 __________

(. أ)عمى، سقط مف : قكلو (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. كتجمى(: ب)في  (3)
. كىي(: ب)في  (4)
. عمييـ(: ب)في  (5)
 .لو: ال، كىك خطأ، كالصكاب(: أ)في  (6)
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شىدىٍدنىا }: الشدة كالقكة، قاؿ اهلل تعالى: عشيرتو كرىطو، كاألىٍسري : أسرة الرجؿ: (أسرتو خيرأسرة) كى
نما سمكا أسرة ألف الرجؿ يتقكَّل بيـ كيشتد أمره [28:اإلنساف]{أىٍسرىىيـٍ  . كا 



 

 

لما حصؿ فييا مف البركة، كأراد بني ىاشـ، كمف أجؿ ىذا كضعت فييـ : (كشجرتو خير الشجر)
. النبكة كاإلمامة

اعتدؿ الشيء إذا كاف مستقيمان، كمنو : مستقيمة كابتة غير معكّْجة، مف قكليـ: (أغصانيا معتدلة)
. جميعان أم أقامؾ ككبتؾ (1)عمى القراءتيف [7:اإلنفطار]{فىعىدىلىؾى }: قكلو
. متدلية لكقميا، كككرة حمميا كعظميا: (كك مارىا متيدّْلة)
مكضع كالدتو كاف بمكة؛ ألنيا مكضع آبائو كمسقط رأسو، كفييا كاف ابتداء نبكتو، : (مكلده بمكة)

. ككانت أحب البقاع إليو
مكضع بالقرب (2)كيحكى أنو لما عـز عمى الخركج مف مكة باألذف لو بالمياجرة، خرج إلى الحزكرة

، كلكال أفَّ أىمؾ أخرجكني  (3) [كاهلل])): مف الكعبة، التفت إلى البيت كقاؿ إنَّؾ ألحبُّ البقاع إليَّ
(. 5(()ما خرجت (4)منؾ

 __________
. {فعدَّلؾ}: األكلى بالتخفيؼ كما كرد في النص، كالكانية بالتشديد أم (1)
كانظر النياية البف األكير )ىك مكضع بمكة عند باب الحناطيف، كىك بكزف قسكرة : الحزكرة (2)
1/380 .)
(. ب)زيادة في  (3)
(. ب)منؾ، سقط مف : قكلو (4)
، كركل قريبان 6/32،33، كابف عبد البر في التمييد 4/305أخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده  (5)

 . كعزاه إلى سنف ابف ماجة3/161منو العبلمة أحمد بف يكسؼ زبارة في أنكار التماـ 
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لييا قاؿ: (كىجرتو بطيبة) المَّييَـّ، بارؾ لنا في مدّْىا )): يريد بالمدينة، ككانت ككيرة الكباء، فمما ىاجرا 
(. 1()(كصاعيا، كانقؿ حماىا إلى الجحفة

. ظير كفشا، كسار مع الميؿ كالنيار، حتى طبؽ األقاليـ كاآلفاؽ: (عبل بيا ذكره)
قكم فييا أمره، ككؿ ذلؾ كناية عف كبكت الكطأة، كنفكذ الكممة كاستحكاـ األمر : (كامتدَّ بيا صكتو)

. في الديف كاإلسبلـ؛ ألف ذلؾ ما كاف إال بعد مياجرتو، كسمّْو لمسيؼ
. ال زيادة عمييا في الببلغ، أك كافية لمف استدٌؿ بيا: (أرسمو بحجة كافية)
. مف أدكاء الكفر كالنفاؽ، أك مف ًغؿّْ الصدكر كجزعيا: (كمكعظة شافية)
، كركاية مف ركاه (2)تبلفيتو عف السقكط، أم تداركتو: متداركة لمخطايا، مف قكليـ: (كدعكة متبلفية)

. بالقاؼ خطأ الكجو لو



 

 

الضمير لمرسكؿ عميو السبلـ، كيحتمؿ أف يككف لمقرآف أيضان؛ لتقدـ ذكرىما جميعان، كىك : (أظيربو)
. إلى الرسكؿ أظير ألنو أقرب المذككريف

. أم ما كاف يجيمو الناس، كال يعممكنو لكاله: (الشرائع المجيكلة)
. أم أذؿَّ كأخزل: (كقمع بو)
. الكفريات المخترعة: (البدع)
ما المشكبة: (المدخكلة) . باالختبلط، كطعاـ فيو دىخىؿه إذا كاف مشكبان بلير جنسو (3)إما المعيكبة، كا 
. أنكاع التحميبلت، كالتحريمات كميا(: األحكاـ (4)[بو]كبيف )

 __________
، كأحمد بف 12/414، 9/41، كابف حباف في صحيحو (1003 )2أخرجو مسمـ في صحيحو  (1)

في مكسكعة أطراؼ  ((الميـ، بارؾ لنا في صاعيا كفي مدىا))كىك بمفظ . 6/65حنبؿ في مسنده 
، كدالئؿ النبكة لمبييقي 6/65، كعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ 2/227الحديث النبكم الشريؼ 

2/284 .
(. ب)تداركـ، كىك تحريؼ، كالصكاب كما أكبتو مف (: أ)في  (2)
. المشكشة(: ب)في  (3)
 .زيادة في نسخة أخرل كالنيج (4)
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ما المكضحة، مف : إما المنقطعة عف أحكاـ الشرؾ، مف قكليـ: (المفصكلة) فصؿ األمر إذا قطعو، كا 
. فصَّؿ األمر إذا أكضحو كبيَّنو، فأحكاـ الديف كميا محتممة لؤلمريف: قكليـ

يطمب دينان مخالفان لو مف األدياف، كانتصاب دينان عمى التمييز، (: غير اإلسبلـ دينان  (1)فمف يبتغ)
. مررت بليرؾ رجبلن : كقكلؾ

كتتضح خسارتو،  (2)بكسر الشيف أم تظير حالتو في الشقاء، كبفتحيا يظير شقاؤه: (تتحقؽ ًشقكتو)
مىٍف يىٍبتىًغ غىٍيرى اإًلٍسبلىـً ًدينان فىمىٍف ييٍقبىؿى ًمٍنوي }: كما قاؿ تعالى [. 85:آؿ عمراف]{كى

ـى }: ينقطع متمسكو، خبلفان لما قالو تعالى في االستمساؾ بو: (كتنفصـ عركتو) ا الى انًفصى
[. 256:البقرة]{لىيىا
. سقطتو بذلؾ (3)كبا إذا سقط، أم تككر: (كتعظـ كبكتو)
: كمف يبتغ، كالمآب: ىذه األفعاؿ كميا مجزكمة؛ ألنيا جكابات لمشرط، كىك قكلو: (كيكف مآبو)

. الرجكع
. الذم ال انقضاء لو: (إلى الحزف الطكيؿ)



 

 

. الخمكد في النار في أنكاع العذاب كألكانو: الشديد، كىك: (كالعذاب الكبيؿ)
(: 4)إنما جاء بمفظ المضارع ألمريف: (كأتككؿ عمى اهلل)

. لكنو طرح، كعمى ىذا يككف عطفان عميو (أحمد اهلل)فيحتمؿ أف يككف أكؿ الخطبة : أما أكالن 
. كأنا أتككؿ عمى اهلل، فيككف جممة ابتدائية مستأنفة: (5)فبأف يككف استئنافان عمى تقدير: كأما كانيان 

أتككؿ تككؿ رجكع : كمعناه]الرجكع : انتصابو عمى المصدرية المؤكدة، كاإلنابة: (تككؿ اإلنابة إليو)
نابة، أك تككؿ مف رجع كأناب (. 6 )[كا 

. أطمب الرشد منو: (كأسترشده)
 __________

. يتبع(: أ)في  (1)
. تظير شقاكتو: في نسخة أخرل (2)
. تكبر(: ب)في  (3)
. ألمر، كىك خطأ(: أ)في  (4)
. تقديره(: أ)في  (5)
 (.ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (6)
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(. 1)الطريؽ الكاضح: (السبيؿ)
. المكصمة إلييا: (المؤدية إلى جنتو)
. قصده إذ أتاه، كأراد التي تأتي بصاحبيا إلى أمكنة الرغائب كالخيرات: (القاصدة إلى محؿ رغبتو)
. أعيد إليكـ، كأحككـ كآمركـ: (أكصيكـ عباد اهلل)
. إتقاء اهلل كخكفو في السر كالعبلنية، كاالنقياد ألمره بالطاعة، كامتكاؿ مراداتو: (بتقكل اهلل كطاعتو)
. أم الفكز يـك القيامة: (فإنيا النجاة غدان )
مف نجا ينجك نجاة  (2)عمى جية الدكاـ كاال ستمرار، كالنجاة كالمنجاة مصدراف: (كالمنجاة أبدان )

. كمنجاة إذا فاز
. بالكعيدات الشرعية، كأراد الرسكؿ: (رىَّب)
. بالغ في ذلؾ أشد المباللة: (فأبمغ)
(. 3)بما كعد مف الكعكد الكقيمة: (كرغَّب)
. فبلف متشبع بما ليس عنده أم مستككر بما ليس معو: فأككر، مف قكليـ(: (4)فأشبع)
. بأكصافيا الذميمة الدالة عمى حقارتيا كىكنيا: (ككصؼ لكـ الدنيا)



 

 

. عف أيديكـ، كانفبلتيا منكـ، كزكاليا عنكـ: (كانقطاعيا)
. إلى غيركـ، كتابع ذلؾ ككرره عمى آذانكـ مرة بعد مرة: (كانتقاليا)
. مف لذاتيا، كنعيميا، كغضارتيا: (فأعرضكا عما يعجبكـ فييا)
مف أجؿ ما تعممكف مف عدـ ما يككف معكـ منيا، كليكف ذلؾ سببان لمكراىة : (لقمة ما يصحبكـ منيا)

: كاإلعراض، فإنيا
إذ ليس يعقؿ إال داراف في الكجكد الدنيا كاآلخرة، كىذه الدار ىي أقرب : (أقرب دار مف سخط اهلل)

مف اآلخرة، ألف اآلخرة بعدىا، كلـ ييٍعصى اهلل تعالى إال فييا، ألف اآلخرة منزىة عف العصياف فميذا 
. كانت أقرب دار

. ألنيا إذا كانت قريبة مف السخط فيي ال محالة أبعد مف الرضكاف: (كأبعدىا مف رضكاف اهلل)
 __________

. الكاضحة(: ب)في  (1)
. إلخ...كالمنجاة مصدر مف(: أ)في  (2)
. النقمية: في نسخة أخرل (3)
 .فأسبغ: في النيج (4)
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كا عنكـ عباد اهلل) . انقصكا، مف غضَّ بصره إذا نقصو، كلـ ينظر بو بكمالو: (فلضُّ
. ، كأىطرحكىا(1)أحزانيا، اخفضكىا: (غمكميا)
. جمع شلؿ، أم كما يشلؿ منيا عف طمب اآلخرة كتحصيميا: (كأشلاليا)
كـ إنما ىك مف أجؿ ما قد تحققتـ بو: (لما قد أيقنتـ بو) كا، أم كغضُّ : البلـ متعمقة بلضُّ
. مفارقتيا، كزكاليا عنكـ: (مف فراقيا)
. اختبلفيا، مف تصريؼ الرياح كىك اختبلؼ ميابّْيا: (كتصرؼ حاالتيا)
أم ككنكا منيا عمى حذر، حذر مف ىك مشفؽه عمى نفسو، محبُّ لنجاتيا : (فاحذركىا حذر الشفيؽ)

. كخبلصيا
. ليا بالزجر كاالتعاظ: (الناصح)
. غير اليازؿ: (كالمجدّْ )
. الساعي بالكدّْ كالجيد في ذلؾ: (الكادح)
. كاتعظكا: (كاعتبركا)
، كدفنكا (3)كيؼ أىمككا بالمكت، كصرعكا في لحكدىـ(: قبمكـ (2)بما قد رأيتـ مف مصارع العرب)



 

 

. فييا، كتعاقبت عمييـ أحكاؿ في التلير كالببلء
. أعضاؤىـ المكصمة بالتقطع: (قد تزايمت أكصاليـ)
. حكاسيـ التي يسمعكف كيبصركف بيا بالتراب كالببلء: (كزالت أسماعيـ كأبصارىـ)
. انقطعا بالمكت، كخمكؿ الذكر: (كذىب شرفيـ كعزىـ)
ذىب ما كاف يمحؽ أفئدتيـ مف السركر بالنفائس، كالتحؼ كالطُّرؼ، كما : (كانقطع سركرىـ كنعيميـ)

. كاف يمحؽ أجساميـ مف النعيـ كالراحة
ًعؿى ليـ، كعيٍكضيكا عف قرب األكالد، كفرحيـ بيـ بعدىـ : (فىبيدّْليكا بقرب األكالد) : ، كىك(4)[عنيـ]فىجي
: مصاحبتيا كاألنس إلييا كالمكدة ليا، زكاليا كانقطاعيا، كىك: (فىٍقدىىا، كبصحبة األزكاج)
كىذا مف الطباؽ المحمكد عند فرساف عمماء البياف، كىك ذكر النقيضيف في القرب : (مفارقتيا)

. كالبعد
 __________

. احفظكىا كىك تصحيؼ(: أ)في  (1)
. القركف: كذا في النسختيف، كفي نسخة أخرل كفي النيج (2)
. نجكدىـ(: ب)في  (3)
 (.ب)زيادة في  (4)
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. بككرة ماؿ، كالعدد عشيرة: (ال يتفاخركف)
. بككرة األكالد، كالصيكر: (كال يتناسمكف)
. مع قرب التجاكر: (كال يتزاكركف)
. مف التباذؿ، كالتناصر، كالتعاضد (2)يفعمكف أفعاؿ الجيراف(: (1)كال يتجاكركف)
. إنما كررذكرالحذر مباللة في ذلؾ، كتأكيدان ألمره: (فاحذركا عباد اهلل)
. عف االنقياد ليكاه كالقاىرليا عف اتباعو(: اللالب لنفسو (3)حذر)
. عف أف تككف مستكلية عميو فتيمكو: (المانع لشيكتو)
. في عكاقب األمكر كأحكاليا كما تؤكؿ إليو: (الناظر بعقمو)
. ما ذكرتو مف أحكاؿ الدنيا كانقطاعيا، كدكاـ اآلخرة كاستقرارىا (4)في جميع: (فإف األمر)
. جمي اللبس فيو عمى أحد: (كاضح)
منارات الطرؽ، كأراد أف أعبلـ الديف كاضحة قائمة : العمـ كاحد األعبلـ، كىي: (كالعمـ قائـ)

. الاعكجاج فييا، كاللبس عمى سالكيا، كىك مجاز ىاىنا



 

 

. أم مستكم الزيغ فييا كالميؿ(: (5)كالطريؽ جدد)
. أم مستقيـ عادؿ: (كالسبيؿ قصد)

كفي ىذه الخطبة مف الكعظ المحيط باألغراض الدينية، كالمستكلي عمى المقاصد األخركية، في ذـ 
الدنيا كصفة أحكاؿ مف مضى مافيو شفاء األمراض كالعمؿ، كيرتاح القاصد إليو في شربو بيف العؿّْ 

(. 6)كالنيؿ
 
كيؼ دفعكـ قكمكـ عف ىذا المقاـ : أصحابو، كقد سألو (7)كمف كبلـ لو عميو السبلـ لبعض (152)

: كأنتـ أحؽ بو؟ فقاؿ لو
 __________

. كال يتحاكركف، بالحاء الميممة: ك في شرح النيج( ب)في  (1)
. الخيرات(: ب)في  (2)
. حذار(: أ)في  (3)
. في جميع ذلؾ ما ذكرتو(: ب)في  (4)
كالطريؽ جدد، كما أكبتو، كالمعنى الذم في النيج مقارب لما (: ب)جدة، كفي النيج ك(: أ)في  (5)

. ىنا؛ ألف المعنى فيو أم طريؽ سيؿ كاضح
مَّو أم سقاه السقية الكانية، كالنَّيىؿ: العمؿ (6) . الشرب األكؿ: الشرب الكاني، كعى
 .كلبعض(: ب)في  (7)
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. ككاف السائؿ أسديان : (يا أخا بن ي أسد)
الكضيف لميكدج بمنزلة البطاف لمقتب، جعمو ىا ىنا كناية عف خفة حممو : (إنؾ لقمؽ الكضيف)

. ككير الرماد كناية عف كرمو، كرحب المقمد كناية عف طكؿ قامتو: كطيش عقمو، كما جعمكا قكليـ
. كبلمؾ: (ترسؿ)
. صكاب كرشد: (في غير سىدىدو )
ظرؼ مف ظركؼ الزماف مقطكع عف اإلضافة كىك مبني عمى الضـ،  (1)ىذا يعدُّ : (كلؾ بعد)

. كلؾ بعد كؿ حؽ لؾ: كتقدير مضافو
أىؿ بيت : الحرمة، كالصّْير ىـ: الذّْمامة بكسر الذاؿ المنقكطة مف أعبلىا ىي: (ًذمامىة الصّْير)

. المرأة كأقاربيا
، كيحكى أف السائؿ كاف (2)كمف العرب مف يجعؿ الصير مف أقارب الزكج كأىمو: عف الخميؿ قاؿ



 

 

(. 3)مف أقارب ليمى بنت مسعكد ابف خالة امرأة أمير المؤمنيف
 __________

. بعد ىذا(: ب)في  (1)
كمف العرب مف يجعؿ الصير مف األحماء : قاؿ:  عف الخميؿ بمفظ372مختار الصحاح ص  (2)

. كاألختاف جميعان 
كقاؿ ابف أبي - خ-ذكر الركاية ىذه الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (3)

ألف زينب بنت : ما لفظو (كلؾ بعد ذمامة الصير):  في شرح قكلو9/242الحديد في شرح النيج 
جحش زكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كانت أسدية، كىي زينب بنت جحش بف رباب بف 

يعمر بف صبرة بف مرة بف ككير بف غنـ بف دكداف بف أسد بف خزيمة، كأميا أميمة بنت عبد المطمب 
بف ىاشـ بف عبد مناؼ، فيي بنت عمة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو، كالمصاىرة المشار إلييا ىي 

 .انتيى. ىذه
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، كالمعنى (1)((مف كتـ عممان كىك يعممو ألجمو اهلل بمجاـ مف نار)): كفي الحديث: (كحؽ المسألة)
. كالمسألة بعد كؿ حؽ، فميذا تكجيت إجابتؾ كتعيَّف عمينا حقيا (2)أف لؾ حؽ الصيكرية

: كقد طمبت اإلعبلـ عمَّا سألت عنو، فافيـ ما أقكؿ لؾ: (كقد استعممت فاعمـ)
. أما أخذىـ عمينا اإلمامة: (أما اال ستبداد عمينا بيذا المقاـ)
المختصكف بأشرؼ األنساب كأعبلىا؛ لقربنا مف رسكؿ اهلل، كانتصاب نسبان : (كنحف األعمكف نسبان )

. عمى التمييز
ما يناط بليره كيعمؽ بو كالقدح كالعمبة كغير ذلؾ، كأراد ىا ىنا : النكط: (كاألشدكف بالرسكؿ نىٍكطان )

. كأعظـ الخمؽ تعمقان بالرسكؿ، كأقربيـ إليو
. الضمير لئلمامة: (فإنيا كانت)
. االسـ مف اال ستئكار: األكرة ىي: (أكرة)
. حرصت عمييا: (شحت عمييا)
. بعمى؛ ألف الحرص مف لكاـز الشح (3)كليذا عداه: (نفكس قـك)
. عنيا (4)أم طابت: (كسخت عنيا)

 __________
:  بسنده عف أبي ىريرة بمفظ1/46،54،55أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)
كلو فيو شاىد بمفظ مقارب عف ابف عباس  ((مف سئؿ عف عمـ فكتمو، ألجمو اهلل بمجاـ مف نار))



 

 

مف كتـ )):  بسنده عف أبي سعيد الخدرم بمفظ205، كأخرجو اإلماـ أبك طالب في أماليو ص51ص
مف كتـ : ))، كالحديث بمفظ((عممان مما ينفع اهلل بو في أمر الديف ألجمو اهلل يـك القيامة بمجاـ مف نار

كانظر تخريجو ) 156ركاه اإلماـ المكفؽ باهلل في االعتبار ص( (عممان عنده ألجمو اهلل بمجاـ مف نار
. 520-8/519كانظر مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم  (فيو
. الصيرية(: ب)في  (2)
. أعداه(: أ)في  (3)
 .طاب(: أ)في  (4)
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: يشير بكبلمو ىذا إلى أف الصحابة بعد مكت الرسكؿ عميو السبلـ انقسمكا، فقائمكف: (نفكس آخريف)
إف اإلماـ ىك أمير المؤمنيف، كالزبير، كسمماف، كالمقداد، كأبي ذر، كغير ىؤالء مف جمة الصحابة 

بكر مكؿ عمر، كأبي عبيدة بف الجراح، كغيرىما مف  (1)[أبك]إف اإلماـ ىك : كأكابرىـ، كآخركف قالكا
: الصحابة، فميذا قاؿ

، كسخت بيا نفكس آخريف) . (شحت عمييا نفكس قـك
ـي اهلل) كى . أىؿ ليا، كقائـ بأحكاميا(2)[ىك]فإنو العالـ بمف : (كنعـ الحى
، كفيو قطع (: القيامة (3)كالمعكد إليو يـك) المرجع إليو ىك الكقكؼ بيف يدم اهلل في ذلؾ اليـك

الخصكمة كفصؿ الشجار، ككبلـ أمير المؤمنيف داؿّّ عمى مكجدة في صدره عمى القـك فيما كاف 
منيـ مف اال ستئكار، مف غير أف يصدر منو قكؿ أكفعؿ يكمـ الديف، كيككف قاطعان لممكاالة، كىذا ىك 

البرآءة مف أبي : يحكى عف زيد بف عمي أنو قاؿ (4) [ىك]الذم عميو أفاضؿ أىؿ البيت كعمماؤىـ، ك
ف شئت فتأخر . بكر كعمركالبرآءة مف عمي، إف شئت فتقدَّـ، كا 

مف شؾَّ فييما كمف شؾ في السنة، بلض أبي بكر كعمر نفاؽ، : كيحكى عف الباقر أيضان أنو قاؿ
كبلض األنصار نفاؽ، إنو كاف بيف بني عدمٍّ كبني تيـ، كبيف بني ىاشـ شحناء في الجاىمية، فمما 
جاء اإلسبلـ تحابُّكا، حتى كاف أبك بكر يشتكي خاصرتو، فيسخف عمي يده في النار، كـ يضمد بيا 

رو }: عمى خاصرة أبي بكر حبان لو، كنزؿ القرآف مىى سيري ـٍ ًمٍف ًغٌؿ ًإٍخكىانان عى ديكًرًى نىزىٍعنىا مىا ًفي صي كى
[. 47:الحجر]{ميتىقىاًبًميفى 

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)زيادة في  (2)



 

 

، سقط مف : قكلو (3) (. أ)يـك
 (.ب)سقط مف  (4)
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أتكالىما : مسمماف ىما رحميما اهلل، فقاؿ لو السائؿ: كعنو أيضان أنو سئؿ عف أبي بكر كعمر؟، فقاؿ
نعـ، كبلث مرات، فما أصابؾ مف ذلؾ فعمى : أتأمرني بذلؾ؟ فقاؿ: نعـ، فقاؿ: كأستلفر ليما؟، فقاؿ

. عنقي، ككضع يده عمى عنقو
( 1)كأحاديث ككيرة في تكلييما، كىذا ىك المعتمد عميو عند أكابر أىؿ البيت

 __________
، في ىذا المكضكع نفسو 165-164كقاؿ اإلماـ إبراىيـ بف محمد المؤيدم في اإلصباح ص (1)

فإف ككيران مف اآلؿ متكقؼ كما حكي عف الحسيف كعبد اهلل بف الحسف كأكالده األربعة، : قاؿ ما لفظو
كىك األشير عف زيد بف عمي كابنيو يحيى كعيسى كأحمد بف عيسى كالصادؽ كالباقر، كاألشير : قيؿ

، ذكره في  أنو رأم أىؿ البيت كشيعتيـ، فيؤالء لـ يسمع منيـ سب كال ترضية كال تبرمء مع التجـر
كقاؿ العبلمة المجتيد _… _ .انتيى. الشريدة كىك الذم ذكره أبك الحسيف كأصحابو المتأخركف

طبعة )الكبير، مجد الديف بف محمد المؤيدم أيده اهلل في كتابو مجمع الفكائد في القسـ الكاني مف 
ـ، ما لفظو تحت 1997 - ى1418الطبعة األكلى سنة (صنعاء- اليمف - دار الحكمة اليمانية 

مف الرسالة الكازعة لئلماـ  (13)في صفح ): عنكاف مع اإلماـ يحيى بف حمزة في الرسالة الكازعة
كال شؾ أف التكفير كالتفسيؽ مف : كساؽ فيو إلى أف قاؿ: المسمؾ األكؿ: يحيى بف حمزة عميو السبلـ

فمـ لـ تتكقؼ أييا : يقاؿ. أعظـ األحكاـ، فإذا لـ تكف فييما داللة قاطعة كال برىاف بيّْف كجب التكقؼ
قد سبؽ : كجكب المكاالة، يقاؿ: (14)قكلو في صفح _… _ .انتيى. اإلماـ كما قضيت أنو الكاجب

أف التكقؼ أكلى، كىك ال يتفؽ مع  (35)كجكب التكقؼ، كسيأتي لئلمامعميو السبلـ في صفح : قكلو
ىذا، كسيأتي لو أف داللة إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ قاطعة كالحؽ فييا كاحد، كأنيا ليست مف 

مسائؿ االجتياد، كأف مف خالفيا مخطئ لمخالفتو لمداللة القاطعة، فكيؼ يصح مع ىذا أف نبقى 
عمى األكؿ كىك كجكب المكاالة، كغاية ما يمكف أف المعصية محتممة لمصلر كالكبر، كذلؾ يكجب 
التكقؼ ال القطع عمى الصلر، إذ ال دليؿ عميو، كال البقاء عمى األصؿ لكجكد الناقؿ عنو، فتأمؿ 
فيذا ىك الحؽ كاإلنصاؼ، كال يلني جمع الركايات الباطمة الممفقة كالقعقعة كاإلرجاؼ كاهلل يقكؿ 

كما كاف منو عميو : كقكلو في الصفح المذككر في المسمؾ الرابع_… _ .الحؽ كىك ييدم السبيؿ
أما قتاؿ أىؿ الردة : يقاؿ. إلخ...السبلـ مف المناصرة كالمعاضدة ألبي بكر في أياـ قتاؿ أىؿ الردة 

فقد كاف قتاالن عف حكزة اإلسبلـ، فيك كاجب عمى كؿ مسمـ كفي كؿ حاؿ كمع إماـ كغير إماـ، 



 

 

كعمي عميو السبلـ ىك إماـ اليدل، فكيؼ ال يذب عف الديف الحنيؼ، كذلؾ ىك الذم أكجب سككتو، 
: كمصالحة القـك التي كردت بمفظيا في ركاية البخارم كغيره فطمب مصالحة أبي بكر، كليذا قاؿ

خير ىذه : قكلو (15)كفي صفح _… _ .إلخ...فأمسكت يدم حتى رأيت راجعة اإلسبلـ رجعت 
األمة بعد نبييا أبك بكر كعمر، اعمـ أف ىذا كأمكالو ال يصح لمخالفتو لمنصكص المتكاترة المعمكمة 
القاضية بأف أمير المؤمنيف كسيد المسمميف عميو السبلـ خير ىذه األمة كأفضميا كأعظميا عند اهلل 
منزلة، كىي مناقضة لما سبؽ لئلماـ يحيى عميو السبلـ كيأتي مف أف أمير المؤمنيف عميو السبلـ 
أفضؿ الخمؽ بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، لما خصو اهلل مف الفضائؿ الظاىرة التي لـ 
يحزىا أحد بعده، كال كانت ألحد قبمو، كأف إمامتو كابتة بالنص عميو كعمى كلديو، كأف فضمو عمى 

(: 24)كقكلو في صفح _… _ .غيره مف الصحابة أظير مف نكر الشمس إلى آخر الكبلـ السابؽ
إلخ، ...الحكـ األكؿ أف اإلماـ بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ىك عمي بف أبي طالب 

أف داللة إمامتو قاطعة كالحؽ فييا كاحد كليست مف مسائؿ االجتياد، فمف خالفيا فبل : الحكـ الكاني
فمكؿ ىذه الركايات الممفقة المتيافتة ال _… _ .شؾ أنو مخطئ لمخالفتو لمداللة القاطعة إلى آخره

نما أراد النكير  تقاـك األدلة المعمكمة مف الكتاب كالسنة، كليس ذلؾ مما يخفى عمى اإلماـ، كا 
كاإلرىاب عمى أىؿ الجرأة كالسباب بلير دليؿ، كالذم يظير أف فييا دسان عمى اإلماـ، فحاشاه عف 

كساؽ . انتيى. مكؿ ىذه المناقضة التي ال تصدر عف مف لو أدنى نظر، كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ
فمكؿ ىذا الكبلـ المتيافت ال يمكف صدكره عنو عميو السبلـ، كىك مما : الكبلـ في ذلؾ إلى أف قاؿ

يحقؽ الكضع في ككير مف ىذه الرسالة، كىك يناقض نصكصو الصريحة حتى في ىذه الرسالة 
 (.345ػ342انظر المرجع المذككر ص). نفسيا
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المَّييَـّ، : دخمت عمى جعفر بف محمد أعكده كىك مريض، فقاؿ: قاؿ (1)كعف سالـ بف أبي حفصة
إٌني أحبُّ أبا بكر كعمر كأتكالىما، المَّييَـّ، إف كاف في نفسي خبلؼ ذلؾ فبل نالتني شفاعة محمد يـك 

. القيامة
!. ، فاهلل حسبيـ فيما قالكه، كمكافأتيـ عمى ما نقمكه ككذبكه!فأيف ىذا عف ىذياف الركافض كالجاركدية
: كـ تمكؿ أميرالمؤمنيف ببيت امرئ القيس

ًكاًحؿً ) ًدٍيثي الرَّ ًدٍيكان مىا حى لىًكف حى جيراًتًو كى دىٍع عىٍنؾى نىٍيبان ًصٍيحى في حي ( 2) (كى
 

أف امرئ القيس ىرب مف عدك لو، كاستجار رجبلن آخر مف طي، فأغير عمى إبؿ الطائي،  (3)يركل
فخرج مليران عمى ركاحؿ المرئ القيس في طمب إبمو، فمما رجع الطائي ككاف األمر في ركاحؿ امرئ 



 

 

. القيس أىـ عنده مف ركاحؿ الطائي، فقاؿ ىذا البيت، كلنذكر إعرابو كمكضع الشاىد منو
النكاحي، : أم أعمـ بو كشير، كالحجرات: ما يؤخذ قيران، صيح بو: أما إعرابو فيك ظاىر، النيب

اذكر حديث الركاحؿ، كما ىذه زائدة، : مضمر دؿَّ عميو الكبلـ تقديره (4)كانتصاب حديكان بفعؿ
. كحديث الركاحؿ بدؿ مف حديكان، أبدؿ المعرفة مف النكرة

 __________
ىك سالـ بف أبي حفصة العجمي الككفي، أبك يكنس، محدث، رأل ابف عباس، كركل عف  (1)

كددت أني كنت شريؾ : الشعبي كعطاء كطائفة، كعنو السفياناف، كمحمد بف فضيؿ، كىك الذم يقكؿ
انظر ). عمي عميو السبلـ في كؿ ما كاف فيو، كقد ناؿ منو القـك بسبب تشيعو كما ىك دأبيـ كديدنيـ

(. 1/382، كمعرفة الكقات 164-3/162ميزاف االعتداؿ 
، كالبيت أكرده 9/244أكرد البيت مف جممة أبيات ألمرئ القيس ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

. 1/572في لساف العرب 
. يحكى(: ب)في  (3)
 .لفعؿ(: أ)في  (4)

(3/1002 )

 

كأما مكضع الشاىد منو فإنما أكرده أمير المؤمنيف متمكبلن بو، كغرضو مف ذلؾ دع أمر اإلمامة 
كحديكيا فقد مضى كتقدـ، كلكف أذكر حديث ابف أبي سفياف معاكية كأىؿ الشاـ؛ فإف ذلؾ أعظـ في 

. الديف كأدخؿ في األعجكبة
ٍطب في ابف أبي سفياف) َـّ اٍلخى َـّ اسـ مف أسماء األفعاؿ يعدَّل تارة بنفسو، كقكلو تعالى: (كىىم ىىميَـّ }: ىم

ٍطب في ابف  [18:األحزاب]{ىىميَـّ إلينا}: كتارة بإلى كقكلو تعالى [150:األنعاـ]{شيداءكـ كأراد ذكر اٍلخى
. أبي سفياف فيك أعجب لكضكح األمرفيو، كمنازعتو لي كشقاقو كخركجو عميَّ محاربان 

. ضحكت مف عجائبو: (فمقد أضحكن ي الدىر)
. بعد بكائي مف حكادكو كفجائعو: (بعد إبكائو)
. أم ليس عجبان مكؿ ىذا العجب لفظاعتو، كعظـ شأنو: (كال غرك كاهلل)
، كلو متعمؽ بفعؿ تقديره: (!فيالو خطبان ) اعجبكا لو : يا ىذه حرؼ لمنداء، كمناداه محذكؼ أم ياقـك

. مف خطب ما أعظـ حالو، كانتصاب خطبان عمى التمييز
ف بذؿ مجيكده لعظمو، مف قكليـ: (يستفرغ العجب) استفرغت : أم يطمب فراغ العجب فبل يفرغو، كا 

. مجيكدم إذا بذلتو، كىك مجاز إلضافة الفراغ إلى الخطب
تأكد العكد إذا كاف معكَّجان أك يككرالكقؿ لتفاقمو، : أم اال عكجاج لتفاحشو، مف قكليـ: (كيككر األكد)



 

 

. آدني الحمؿ إذا أكقمؾ: مف قكليـ
. المزاكلة لمشيء كاالشتلاؿ بو: معاكية كأىؿ الشاـ مف أتباعو، كالمحاكلة ىي: (حاكؿ القـك)
عنى بذلؾ نفسو، كأرادإبطاليـ قكاعد الديف، كىدـ مناره باستظيارىـ : (إطفاء نكراهلل مف مصباحو)

 .عميَّ كقيرىـ لي
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ذىاب ما يظير مف أحكاـ الشريعة مف جيتي، كيحصؿ مف ذلؾ مف : (كسدَّ فكَّاره مف ينبكعو) كا 
عيف النير، فاإلطفاء، كالنكر، : عبارة عف حركة الماء، كالينبكع: عممي كاجتيادم، كالفكَّار

. كالمصباح، كالفكَّار، كالينبكع استعارات رشيقة لما ذكرناه
المشركب، قاؿ : جدح الشراب إذا خاضو، كالشّْرب بالكسر ىك(: (1)كجدحكا بين ي كبينيـ ًشٍربان كبيِّا)

ـٍ ًشٍربي يىٍكـو }: اهلل تعالى لىكي الميمؾ، مف : ، كسماعنا ىا ىنا بو، كالكبيء[155:العشراء]{لىيىا ًشٍربه كى
بينيـ فإنيا ميمكة لؤلمكاؿ كاألركاح،  (2)شربو لكبائو، كجعؿ ذلؾ كناية عف اشتباؾ الحرب كنشبيا

. فبل كباء أعظـ مف ذلؾ كال أكخـ
. برجكعيـ عف الحرب كاستبصارىـ الخطأ في ذلؾ(: عنَّا كعنيـ محف البمكل (3)فإف ترتفع)
عمى صريحو كجيده مما أرييـ مف الصكاب كالسيرة الحسنة في : (أحمميـ مف الحؽ عمى محضو)

. قكلي كفعمي، كاليداية إلى الطريؽ الكاضحة
ف تكف األخرل) . كىك استمرارىـ عمى البلي كالشقاؽ لي كمخالفتي في األمر كمو: (كا 
سىرىاتو }) ـٍ حى مىٍيًي . أراد فبل تقطع نفسؾ كتذىبيا تحسران عمييـ: [8:فاطر]({فىبلى تىٍذىىٍب نىٍفسيؾى عى
ًميـه ًبمىا يىٍصنىعيكفى }) مف ذلؾ، كىذه اآلية كردت عمى جية التسمية لرسكؿ اهلل؛ : [8:فاطر]({ًإفَّ المَّوى عى

فىمىعىمَّؾى بىاًخعه }: لما عمـ مف حالو التحٌزف الشديد كاألسؼ الككيرعمى إيماف قكمو، كىذا كقكلو
أم ميمكيا مف أجؿ عدـ إيمانيـ، كقد استعمميا أمير المؤمنيف في أىؿ البلي،  [6:الكيؼ]{نىٍفسىؾى 

النعؿ بالنعؿ مف غير مخالفة، كىذه عادة لو في استعماؿ  (4)كما كردت في شأف الكفار، حذك
. القرآف ، كما مرَّ في مكاضع

 __________
. كبيئان : في النيج (1)
. كسببيا(: ب)في  (2)
. ترفع(: أ)في  (3)
 .خذكا، كىك تصحيؼ(: أ)في  (4)
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كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا بديع الخمقة اإلنسانية، كعجيب تركيبيا  (153)
. إما مكجدىـ مف العدـ، ك إما المقدّْر لتركيب ىذه الصكر العجيبة ليـ: (ال حمد هلل خالؽ العباد)
ـي األىٍرضى مىٍيادان }: باسط األرض المجعكلة ميادان، كما قاؿ تعالى: (ساطح الًميىاد) عىؿى لىكي  {الًَّذم جى
. أم سيبلن سمسان ال عناء فيو كال تعب [53:طو](1){ميدان }ك
ما اطمأفَّ مف األرض، كالشعاب كاألكدية كاألخاديد، أم كأساليا : جمع كىدة كىي: (كمسيؿ الًكىاد)

. لمنافع الخمؽ
ما ارتفع مف األرض، كأخصبيا أم جعؿ فييا الكؤل كالمرعى : جمع نجد كىك: (كمخصب النّْجاد)

نقيض الجدب، كىذا مف القدرة الباىرة أم أنو جعمو مخصبان مع أف الماء ال يستقر عميو لعمكه 
. كارتفاعو

أم ىك أكؿ كمع ككنو أكالن، فإنو ال ابتداء ألكليتو، كال نياية ليا كال حد، إذ لك : (ليس ألكليتو ابتداء)
. كاف ألكليتو ابتداء لكاف محدىكان، كىك محاؿ حدككو

أراد أنو إذا تقرر أنو الأكؿ لو فميس لو زكاؿ، كال لو آخرفيككف منقضيان؛ ألف : (كال ألزليتو انقضاء)
. أكليتو لذاتو، كما كاف مكجكدان لذاتو استحاؿ عميو االنقضاء كالعدـ

. أم لـ يتجدد لو كجكد: (ىك األكؿ لـ يزؿ)
كالدائـ الكجكد الذم ال أمد لكجكده فيككف معدكمان عند كجكد ذلؾ األمد، كيككف : (كالباقي ببل أجؿ)

. غاية لو
ليس ألكليتو ابتداء، كال ألزليتو انقضاء، : ىك األكؿ لـ يزؿ، كالباقي ببل أجؿ، مكؿ قكلو: سؤاؿ؛ قكلو

فما الفائدة بالتكرار كما كجو ذلؾ؟ 
 __________

ما { ًميىادان }: يعني أف ىناؾ قراءتيف في اآلية الشريفة إما (1)  .{مىٍيدان }كا 
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نساف مقمتيا،  ماـ الفصاحة كا  كجكابو؛ ىك أف أمير المؤمنيف صار فارس الببلغة كأمير حمبتيا، كا 
فىكىٍيؼى كىافى عىذىاًبي }: كليس أخمك إما أف أجعؿ كبلمو ىذا مف باب التكرار، كقكلو تعالى

نيذيرً  ما أف أجعمو مف باب حسف التصرؼ، كالتفنف في أساليب النظـ، ككبلىما [16:القمر]{كى ، كا 
( 1)محتمؿ في كبلمو ىذا، ككاقعاف في الببلغة أحسف المكاقع كأعبلىا، فإف اهلل تعالى أكرد قضية



 

 

مختمفة، كأساليب متفرقة دالَّة عمى حسف  (2)[ليـ]مكسى كفرعكف في غير آية في كتابو عمىأنحاء 
. التصرؼ كأنيؽ الببلغة

. بالسجكد لعظمتو: (خرَّت لو الجباه)
دتو الشّْفاهي ) . أقرَّت لو األلسنة بالتكحيد: (ككحَّ
ال تزيد )جعؿ المككنات حدكدان تقؼ عمييا، كغايات تنتيي إلييا (: خمقو ليا (3)حد األشياء عند)

، فتككف مجاكزة ليا، كال تنقص عنيا فتككف متأخرة عنيا، كما أشار إليو في غير آية، (4)(عمييا
مىٍقنىاهي ًبقىدىرو }: كقكلو تعالى مىؽى كيؿَّ شىٍيءو فىقىدَّرىهي تىٍقًديران }: ، كقاؿ[49:القمر]{ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى ، [2:الفرقاف]{خى

عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدران }: كقاؿ عند خمقو ليا، يشيربو إلى أف ىذه التقديرات : ، كقكلو[3:الطبلؽ]{قىٍد جى
كاإلحكامات الزمة لكجكدىا، غير متأخرة عنيا كقتان كاحدان، كلك تأخرت عنيا لكانت غير محكمة 

. فخمقيا عمى ىذه الكيفية
، كانتصابيا إما عمى (5)[يبيف إبانة]باف األمر إذا ظير، كاإلبانة مصدر باف: (إبانة ليا مف شبييا)

ما عمى الحاؿ أم مبينان، كالمعنى خمقيا لتككف متميزة عمَّا يشبييا . المصدرية مفعكالن مف أجمو، كا 
 __________

. قصة(: ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. غير، كىك تحريؼ(: أ)في  (3)
(. أ)العبارة التي بيف القكسيف ىي مكررة في  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)

(3/1006 )

 

كا لو )): بكسر الداؿ كضميا مف التقدير، كفي الحديث: (ال تقدّْره األكىاـ) إذا غَـّ عميكـ اليبلؿ فىاٍقًدري
ما أراد أنو (1()(كبلكيف ال تقؼ عمى  (2)بيما جميعان، كأراد إما أنو ليس لو تقدير فيي ال تقدره، كا 
. حقيقتو

فإ ف مف شأف مايقع عميو الكىـ أف يككف مف قبيؿ المحسكسات التي ليا حدكد : (بالحدكد كالحركات)
. كحركات

أعضاؤه كأكصالو، كالذم : أم كليس بذم جارحة، كجكارح اإلنساف: (كال بالجكراح كاألدكات)
سمعو كبصره؛ ألنيا آلة في إدراؾ السمع كالبصر فيككف مقدران بالكىـ بؿ : كأدكات اإلنساف (3)أدكات

. ىك خارج عف ىذه األشياء كميا، مبايف ليا بالحقيقة كالماىية
ألنيا سؤاؿ عف األزمنة المبيمة، كما كاف سابقان عمى األزمنة كجكده، فبل يسأؿ : (متى؟: ال يقاؿ لو)



 

 

ذا كاف لو ابتداء فمو  عنو بمتى، كأيضان فمك تعمقت األكقات بو لكاف محدكدان بيا فيككف لو ابتداء، كا 
. انتياء كىك متعالي عف الحد باالبتداء كاالنتياء

إذا  (4)أراد أف حتى دالة عمى اللاية، كمعناىا ال يصدؽ عميو؛ ألنو يعمـ: (كال يضرب لو أمد بحتى)
. كاف دائـ الكجكد فبل أكؿ لكجكده كال آخر لكجكده، فبل كجو لؤلمد كاللاية في حقو فيما منتفياف

 __________
، مف حديث 2/314في االعتصاـ في كتاب الصياـ( ع)أكرد قريبان منو اإلماـ القاسـ بف محمد  (1)

ال تصكمكا حتى تركا )): عف ابف عمر أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ذكر رمضاف فقاؿ
فيو بكسر الداؿ، كعزاه (( فأقًدركا: ))كقكلو( (اليبلؿ، كال تفطركا حتى تركه، فإف غَـّ عميكـ فأقًدركا لو

، كعبد الرزاؽ 2/297إلى مالؾ، كالبخارم، كمسمـ، كأبي داكد، كالنسائي، كأخرجو أبك داكد في سننو 
. 4/156في مصنفو 

. أنيا(: ب)كتب فكقيا في  (2)
. كال أداة(: أ)في  (3)
 .ألنو قاؿ: كفي نسخة أخرل( ب)في  (4)

(3/1007 )

 

. باألدلة كالبراىيف (1)في كجكده: (الظاىر)
، إذ الجنس لو فبل يسأؿ (2)ما: فبل يسأؿ عف ذاتو بما يدؿ عمى الجنسية كىك: (مَـّ؟: ال يقاؿ لو)

. كتجميو (3)عف جنسو، أك أنو ظاىر فبل يستفيـ عنو بظيكره
. عف إدراؾ العيكف كتصكر األكىاـ: (كالباطف)
. في أم شيء ىك؟: أم اليستفيـ عنو بالمكاف كالجية لتعاليو عنيما، فبل يقاؿ: (فيـ: ال يقاؿ)
: فييقتصَّى فيو ركايتاف: الشبح عبارة عف كؿ جسـ، كقكلو: (ال شبح فييتقصَّى)

. بالصاد الميممة أم يطمب أقصاه، كأراد أنو ليس بشبح يطمب أقصاه أم غاية حده: أحدىما
. بالضاد بنقطة مف أعبلىا، فيككف معناه يزكؿ كيعدـ ألف التقضي ىك الزكاؿ: ككانييما

. أم كليس محتجبان بشيء مف األشياء: (كال محجكب)
. فيكك ف الحجاب حاكيان لو محيطان بو: (فيحكل)
أراد أنو لـ يقرب منيا مف الجية فيككف مبلصقان ليا، كمبلصقة : (لـ يقرب مف األشياء بالتصاؽ)

. األجساـ بعضيا لبعض
ف بىعيدى عنيا : (كلـ يبعد عنيا بافتراؽ) فميس بيٍعديه عنيا بأف فارقيا، كحالت الجيات ]أراد أنو كا 

: فإنو(4)[كالفراغات بينيا كبينو كمع بيٍعًده عنيا



 

 

فتح العيف مف غير أف  (6)شخكص البصر كىك(: يخفى عميو مف عباده شخكص لحظة (5)ال)
. المحظة ىك النظرة الكاحدة بمؤخر العيف(7)يطبقيا، ك

: فعميا مرة بعد مرة، قاؿ الشاعر: (كال كركر لفظة)
كىٍيؼى البقاءي مع اختبلًؼ طبائعو 

 
بىاًح  ٍكًر لىٍيؿو دىائـو كصى ككيري

 
. المكضع المرتفع، بفتح الفاء كضميا: التقدـ، كالربَّكة: االزدالؼ ىك: (كال ازدالؼ ربكة)

 __________
. كجكد، كىك تحريؼ(: أ)في  (1)
. مما(: ب)في  (2)
. لظيكره(: ب)في  (3)
(. أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (4)
. كال يخفى: في شرح النيج (5)
. ىك(: ب)في  (6)
 .كأف المحظة(: أ)في  (7)
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االمتداد، أم أف ىذه األمكر كميا غير خافية : كال خطكة ممتدة، كاال نبساط ىك: (كال انبساط خطكة)
. عميو

: المظمـ، قاؿ الراجز: الداجي ىك: (في ليؿ داجو )
ا الميؿي فييا ىيا  فىقىٍد دىجى

 
كىالضُّحىى، كىالمٍَّيًؿ ًإذىا }: الساكف، قاؿ تعالى: ظممة أكؿ الميؿ، كالساجي ىك: اللسؽ: (كال غسؽ ساج)

. أم سكف [2-1:الضحى]{سىجىى
[ 48:النحؿ]{يىتىفىيَّأي ًظبلىليوي عىًف اٍليىًميًف كىالشَّمىاًئؿً }: يتقمب عميو، قاؿ تعالى: (يتفيَّأ عميو القمر المنير)

. كالضمير في عميو راجع إلى الميؿ، كمعنى منير أم ذك نكر
طمكع الشمس ذات الضياء المشرؽ عمى  (1)أم كتككف عقيبو أم بعده: (كتعقبوي الشمس ذات النكر)

. اآلفاؽ كميا، كالضميرفي تعقبو راجع إلى الميؿ



 

 

ذات النكر في كصؼ : المنير في القمر، كقاؿ: سؤاؿ؛ أراه خالؼ بيف كصؼ القمر كالشمس، فقاؿ
الشمس، ككؿ كاحد منيما مكصكؼ باإلنارة؟ 

: كجكابو مف كجييف
كالشمس المنيرة : فؤلنو أراد المطابقة في التسجيع ألف الشمس مؤنكة، كالقمر مذكر، فمك قاؿ: أما أكالن 

. ذات النكر: لـ يتفقا في التسجيع فميذا قاؿ
المنيرة، فمما كاف نكر الشمس أبمغ كأظير كصفيا : ذات النكر أبمغ مف قكلو: فؤلف قكلو: كأما كانيان 

ةو }: بأبمغ الصفات، كما قاؿ تعالى دىاًئؽى ذىاتى بىٍيجى ، ك [3:المسد]{ذىاتى لىيىبو }: ، كقاؿ[60:النمؿ]{حى
ٍدعً }، ك[11:الطارؽ]{ذىاًت الرٍَّجعً } ناران : ، مباللة في ذلؾ، بخبلؼ ما لك قاؿ[12:الطارؽ]{ذىاًت الصَّ

. ، كحدائؽ متبيجة لـ يكف كذلؾ(2)متميبة
. أم ىي غير خافية عميو في طمكعيا كغركبيا: (في الكركر كاألفكؿ)
. اختبلفيا كجرييا: (كتقمب األزمنة كالدىكر)

 __________
. بعد(: أ)في  (1)
 .ممتيبة، كحدائؽ مبتيجة(: ب)في  (2)
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. مف ىذه مفسرة لتقمب األزمنة، أم أف تقمبيا يككف بإقباؿ الميؿ: (مف إقباؿ ليؿ مقبؿ)
دبار نيار مدبر) دبار مع قكلو: إقباؿ مع قكلو: كقكلو: (كا  مدبر، مف أنكاع البديع يمقب : مقبؿ، كا 

: بالتجنيس المطمؽ، كقد مرَّ نظائره كاالستشياد عميو، كمنو قكلو
مىا زاؿى معقكالن ًعقىاؿه عف الندل  كى

 
كما زاؿ محبكسان عف المجد حابسي 

 
: كىك تعالى سابؽ

. متقدـ عمييا فبل غاية كالمدة إال كىي متأخرة عف كجكده: (قبؿ كؿ غاية كمدة)
. أم كىك متقدـ عمى كؿ إحصاء كعمى كؿ عدة مف األعداد: (ككؿ إحصاء كىًعدَّة)
. بالصفات اإلليية: (تعالى)
يعطيو أىؿ التحديد مف نحمو إذا أعطاه، أم يعطكنو مف الصفات الدالة (: (1)عما ينحمو المحددكف)

. عمى ككنو محدكدان، كا لمجسمة كأىؿ الجية كالمكبتيف لو في األماكف، فيؤالء كميـ قد حدَّكه كنحمكه



 

 

. األمكر المقدرة المحدكدة كىي األجساـ: (مف صفات األقدار)
. كما نحمكه أيضان مف أف تككف األقطار محيطة بو بجياتيا كحاكية لو بنياياتيا: (كنيايات األقطار)
اتخاذ أصؿ الماؿ، كأراد أف تنفى عنو اتخاذ ىذه : مجد أكيؿ أم راسخ، كالتأكؿ ىك: (كتأكُّؿ المساكف)

. المساكف كالرسكخ فييا كالككف في جياتيا
. أم كاستقراره في األماكف كحصكلو فييا عمى جية المكانة كاالستقرار: (كتمكَّف األماكف)
ما التقدير، ككبلىما مضركباف بجميع (: مضركب (2)فالحد بخمقو) أرادبالحد إما اإلحاطة، كا 

. كتككف مشتممة عميو(3)[تحتكيو]المخمكقات، كالشيء مف المخمكقات إال كىك مقدر بحد كغاية 
لى غيره) . مف سائر المككنات مضاؼ(: منسكب (4)كا 

 __________
. المحددكف كما أكبتو: كالنيج( ب)المعدكف، كىك تحريؼ، كفي (: أ)في  (1)
. لخمقو: كشرح النيج( ب)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
 .كما أكبتو( ب)غير، كفي (: أ)في  (4)
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يشير بذلؾ إلى مذاىب ككيرة لمفبلسفة كغيرىـ مف الفرؽ كميا : (لـ يخمؽ األشياء مف أصكؿ أزلية)
بطاؿ مذىب الطبائعية في أف أصؿ ( 1)باطمة؛ كإبطاؿ مذىب الفبلسفة في الييكلي كالصكرة، كا 

لى مذىب الكنكية(2)العالـ حركات أزلية تصادمت فنشأ عنيا كالعالـ في النكركالظممة، كغير  (3)، كا 
ذلؾ مف المذاىب الركيكة كاآلراء الردية، كمف أ راد اال طبلع عمى حصر ىذه المذاىب فعميو بكتابنا 

(. 4) (النياية في المباحث الكبلمية كالمسائؿ اإلليية): الممقب بكتاب
. تككف أصبلن ليا كسببان في تركيبيا كائتبلفيا كانتظاميا عمى حدكدىا كتقديراتيا: (كال مف أكائؿ أبدية)
أراد بؿ خمؽ ىذه المخمكقات العظيمة، كالمككنات الباىرة، كأتى بما دالة عمى : (بؿ خمؽ ما خمؽ)

، أم ألؽ ىذا األمر الباىر، [69:طو]{كىأىٍلًؽ مىا ًفي يىًميًنؾى }: ذلؾ لما فييا مف اإلبياـ، كما قاؿ تعالى
ٍمقيكفى }: ككما قاؿ . أم ىذه األسحار اليائمة، أكجده اختراعان كفعمو ابتداء [80:يكنس]{أىٍلقيكا مىا أىٍنتيـٍ مي

. عمى جية االستقامة، كنعت األحكاـ كالتقدير: (فأقاـ حده)
. مف ىذه الصكر المختمفة، كاألشكاؿ المتباينة(: (5)كصكَّر ما صكَّر)

 __________
. إلخ...في أف أصؿ ذلؾ العالـ (: أ)في  (1)
. فنشأ عنيا ىذا العالـ: في نسخة أخرل (2)



 

 

فرقة مف الفرؽ الكفرية، تنسب إلى رجؿ اسمو ماني بف كاني الحكيـ السرياني كىذه : الكنكية (3)
الفرقة قائمة بإليية النكر كالظممة، كحياتيما كقدرتيما، كامتزاج العالـ منيما كتضاد صكرىما 

(. 75-18،67كانظر المنية كاألمؿ في شرح الممؿ كالنحؿ ص ). كطبعيما
انظر )في أصكؿ الديف ( النياية في الكصكؿ إلى عمـ حقائؽ عمـك األصكؿ)كيسمى أيضان  (4)

(. 1131أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص 
 .ما صكر، سقط مف شرح النيج: قكلو (5)
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لما جعؿ فيو مف اال نتظاـ المحكـ، كالمطابقة لمصمحتو، كالمراعاة ألحكاـ : (فأحسف صكرتو)
رادتو . منفعتو، فإيجادىا كميا عمى كفؽ داعيتو كانقيادىا كميا بحسب أمره كا 

ٍيئان أىٍف يىقيكؿى لىوي }: عف تككينو إذا أراده، كما قاؿ تعالى: (ليس لشيء منو امتناع) ًإنَّمىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى
[. 82:يس]{كيٍف فىيىكيكفي 

ف أطاعتو بعضيا باالنقياد ألمره كالكقكؼ عمى : (كال لو بطاعة شيء انتفاع) أم أف األشياء كا 
بأنو ينتفع : داعيتو، كبعضيا بالعبادة لو كالتذلؿ لو، فإنو الينتفع بشيء مف ذلؾ ككيؼ يقاؿ (1)حسف

. جرم المنافع ال ستحالة المبلذ كاآلالـ عميو (2)[عميو]كىك مستحيؿ 
في التحقؽ كالكبكت، كجزاء األعماؿ، كتقديراألعمار ككتابتيا كحفظيا، : (عممو باألمكات الماضيف)

. كجميع أحكاليـ كميا
. في ذلؾ كمو ال يلادر شيئان مف أمكرىـ إال أحصاىا كحفظيا: (كعممو باألحياء الباقيف)
مف أحكاؿ العالـ العمكم كالمبلئكة كما يتعمؽ بأحكاليـ مف : (كعممو بما في السماكات العبل)

. العبادات، كأنكاع األقضية كالتدبيرات
. مف عالـ الحيكانات كالجمادات كغير ذلؾ: (كعممو بما في األرضيف السفمى)

: كـ أردفو بعجيب خمقة اإلنساف، بقكلو
. المستكية أعضاؤه باإلحكاـ كالتقدير، أك المخمكؽ في أحسف التقكيـ كأكممو: (أييا المخمكؽ السكم)
دي مف العدـ، المحفكظ بالرعاية: (كالميٍنشىأ المرعيُّ ) : اٍلميكجى

 __________
. حسب(: ب)في  (1)
 .إلخ...كىك يستحيؿ جرم(: ب)زيادة في نسخة أخرل، كفي  (2)
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: المنشأ أم أنو أنشئ في ظمـ األرحاـ، أك بقكلو: تعمؽ الحرؼ ىذا إما بقكلو(: األرحاـ (1)في ظيمىـً )
صالح لمتعمؽ كما ترل، كيجكز أف يككف متعمقان  (2)المرعي، أم كحفظ في ظمـ األرحاـ، فكبلىما

مستقرىا، كما : ، كظمـ األرحاـ(4)أكرمت رجاء طيب زيدان : إعماؿ الفعميف كقكلؾ (3)[حد]بيما عمى 
. اشتممت عميو

. ظممة البطف، كظممة الرحـ، كظممة المشيمة: أم كاألستار المضاعفة: (كمضاعفات األستار)
يشير إلى خمؽ آدـ عميو السبلـ، كلقد أشار اهلل تعالى في كتابو الكريـ : (بيدئت مف سبللة مف طيف)

: في خمقة آدـ إلى أطكار سبعة
مىقىوي ًمٍف تيرىابو }: التراب كىك المبدأ األكؿ ، كما قاؿ تعالى: أكليا [. 59:آؿ عمراف]{خى

. كىك عبارة عف الجمع بيف الطيف كالماء {ًمٍف ًطيفو }: الطيف بقكلو: ككانييا
. إشارة إلى الطيف الحاصؿ عمى ضرب مف االعتداؿ [11:الصافات]{ًمٍف ًطيفو الىًزبو }: قكلو: ككالكيا
مىإو مىٍسنيكفو }: قكلو: كرابعيا . يشير بو إلى الطيف الصالح لقبكؿ الصكرة [26:الحجر]{ًمٍف حى

مىإو مىٍسنيكفو }: قكلو: كخامسيا اؿو ًمٍف حى ٍمصى اًلوً  [26:الحجر]{ًمٍف صى ٍمصى . إشارة إلى يبسو كسماع صى
ارً }: قكلو: كسادسيا اؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى ، كىك الذم أيصمح بأكر النار فيو فصار [14:الرحمف]{ًمٍف صى
. كالخزؼ
اًلؽه بىشىران ًمٍف ًطيفو }: قكلو: كسابعيا . إشارة إلى إكماؿ خمقتو [71:ص]{ًإٌني خى

 __________
. ظممات: في شرح النيج (1)
. ككبلىما(: ب)في  (2)
. جزاء(: أ)في  (3)
فإف زيدان : لفظو( ب)أكرمت كجاء ظننت زيدان، كىامش في : كذا في النسخ، كلعؿ الصكاب (4)

 .تمت. منصكب عمى المفعكلية عمى الفعميف
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إلى كيفية خمقة أكالده، كلقد أشار اهلل في كتابو الكريـ في  (1)يشير بو: (ككضعت في قرار مكيف)
: خمقة بني آدـ إلى أطكار سبعة أيضان 

[. 12:المؤمنكف]{ًمٍف سيبلىلىةو ًمٍف ًطيفو }: قكلو تعالى: أكليا
مىٍقنىاهي ًمٍف نيٍطفىةو }: النطفة، كقكلو تعالى: ككانييا ـٍ يىرى اإًلنسىافي أىنَّا خى لى [. 77:يس]{أىكى



 

 

مىقىةن }: العمقة، كقكلو تعالى: ككالكيا مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى مىؽى اإًلنسىافى ًمٍف }: ، كقكلو تعالى[14:المؤمنكف]{كيَـّ خى خى
مىؽو  [. 2:العمؽ]{عى

مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضلىةن }: المضلة، كقكلو تعالى: كرابعيا . القطعة مف المحـ: كالمضلة [14:المؤمنكف]{فىخى
مىٍقنىا اٍلميٍضلىةى ًعظىامان }: العظاـ، كقكلو تعالى: كخامسيا [. 14:المؤمنكف]{فىخى
ـى لىٍحمان }: الجمع بيف المحـ كالعظـ، كقكلو تعالى: كسادسيا [. 14:المؤمنكف]{فىكىسىٍكنىا اٍلًعظىا

 __________
 (.أ)بو، سقط مف : قكلو (1)
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ٍمقان }: األمكر كميا، كقكلو تعالى (1)إكماؿ الخمقة بمجمكع: كسابعيا ٍأنىاهي خى كيَـّ أىنشى
، بما جعؿ فيو مف قكة العقؿ كالتفكر كالنطؽ، فقد أشار عميو السبلـ إلى مبتدأ [14:المؤمنكف]{آخىرى 

، كمف األكلى البتداء اللاية، كمف (2)بدئت مف سبللة خالصة صافية مف الكدكرة: خمقة آدـ بقكلو
كـ كضعت في : )الكاني بقكلو (3)الكانية لبياف الجنس، عمى تمؾ األطكار كالدرج، كـ أشار إلى الخمؽ

إف خمؽ أحدكـ : ))عما يريب، كفي الحديث (5)كىك اإلحراز كالتحصف (4)أم ذا مكانة (قرار مكيف
يجمع في بطف أمو نطفة أربعيف يكمان كأربعيف ليمة، كـ يككف عمقة مكؿ ذلؾ، كـ يككف مضلة مكؿ 

(. 6()(ذلؾ، كـ يرسؿ اهلل الممؾ فيكتب رزقو كأجمو
مىا تىٍزدىادي }: مف أجمو في الزيادة كالنقصاف، كما قاؿ اهلل تعالى: (إلى قدر معمـك) ـي كى ا مىا تىًليضي األىٍرحى كى

كيؿُّ شىٍيءو ًعٍندىهي ًبًمٍقدىارو  [. 8:الرعد]{كى
. لبكو في الدنيا، كمدة عمره فييا مف غير زيادة فيو كال نقصاف منو (7)مقدار: (كأجؿ مقسـك)
. الحركة كاالضطراب، أم تختمج في أحشائيا يمينان كشماالن : المكر: (تمكر في بطف أمؾ)
. محتجبان بالحكاجب الككيفة، كالسكاتر المضاعفة: (جنينان )
. كممتو فما أحارني جكابان أم ما ردَّه: التجاكب، يقاؿ: ال تجيبو، كالتحاكر ىك: (ال تحير دعاءن )

 __________
. بجميع(: ب)في  (1)
. الكدرة(: أ)في  (2)
. خمؽ(: أ)في  (3)
. مكاف(: ب)في  (4)
. كالتحصيف عمَّا يذيب(: ب)في  (5)
. 1/379، كمسند ابف الجعد 2/142، كمسند الشاشي 7/421الحديث في سنف البييقي الكبرل  (6)



 

 

مف حديث عف ابف مسعكد مع  (177) في الباب 2/326كىك في مسند شمس األخبار : قمت
. (كانظر تخريجو فيو)اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو 

 .مقدر(: أ)في  (7)

(3/1015 )

 

مف يناديؾ، كأراد أنؾ كنت جمادان فصيرؾ حيكانان، ككنت أبكـ فأنطقؾ، كأصـ : (كالتسمع نداء)
، كخزائف أسرار ال يحصرىا  فأسمعؾ، كأكمو فجعمؾ بصيران، كأكدع ظاىرؾ كباطنؾ مكنكنات عمـك

يا إنساف، فسبحاف اهلل ما أبعد حالة اال بتداء مف حالة االنتياء، كما قاؿ  (1)لساف، كال يطمع عمى فجّْ
يىٍنًعوً }: تعالى كا ًإلىى كىمىًرًه ًإذىا أىٍكمىرى كى فإذا كاف ذلؾ عجب، فيك في خمقة اإلنساف  [99:األنعاـ]{انظيري

 !!  .أدخؿ كأعجب
. بطف أمؾ الذم كنت مستقران فيو(: مف مقرؾ (2)كـ خرجت)
. كىي الدنيا: (إلى دار)
. بعينؾ كال خطرت لؾ عمى باؿ: (لـ تشيدىا)
الطرؽ التي تيتدم فييا إلى تحصيؿ المنافع فيداؾ إلييا، كأليمؾ إلى (: منافعيا (3)كلـ تعرؼ سبؿ)

ال (4)تحصيؿ : ما ينفعؾ فييا، كال ىادم لؾ سكاه، كا 
كمصداؽ ىذه المقالة، مف ىداؾ اللتقاـ كدم أمؾ، (: اللذاء مف كدم أمؾ (5)فمف ىداؾ الجترار)

لتعيش بو كيككف غذاء لؾ؟ 
فؾ عند الحاجة مكاضع طمبؾ) مكاضع المطالب التي تحتاجيا،  (6)كأليمؾ عند الضركرات: (كعرَّ

فتطمب الماء مف الككز، كال تطمبو مف الحجر، كتطمب الخبز مف السفرة، كال تطمبو مف الجدار، إلى 
. غير ذلؾ مف اإلليامات العجيبة

رادتؾ) (. 7)مراداتؾ المطمكبة مف مكاضعيا: (!كا 
اسـ فعؿ مف األفعاؿ الخبرية، أم بىعيدى، كأراد ما أبعد الكصكؿ إلى كيٍنًو حقيقة الخالؽ ليذه : (ىييات)

. األشياء، كاإلحاطة بحقيقة أكصافو
 __________

. محميا(: ب)في  (1)
. أخرجت: في شرح النيج (2)
. سبيؿ(: أ)في  (3)
( . ب)تحصيميا، كىك غامض، كما أكبتو مف (: أ)في  (4)
. إلحراز(: أ)في  (5)



 

 

. ضركرات(: ب)في  (6)
 .مكضعيا(: ب)في  (7)

(3/1016 )

 

فبلف حسف الييئة، كأراد األحكاؿ : الشارة، يقاؿ: الييئة(: (1)إف مف يعجز عف صفات ذم الييئات)
. المختمفة، كالشارات المتفاكتة

. الجكارح كالحكاس؛ لمافييا مف البدائع كالعجائب فبل يمكف حصرىا كال إدراكيا: (كاألدكات)
. الذم أقدره كأحكمو: (فيك عف صفات خالقو)
. أدخؿ في العجز كأبمغ فيو: (أعجز)
. ناؿ الشيء إذا كصؿ إليو بيده: الكصكؿ إليو، مف قكليـ: (كمف تناكلو)
. بأكصافيـ المكصمة إلى فيـ حقائقيـ: (بحدكد المخمكقيف)
. أدخؿ في البعد كالمجاكزة: (!أبعد)
 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ في أمر عكماف  (154)

كلما اجتمع الناس عمى عكماف، كشككا ما نقمكه منو عمى أمير المؤمنيف، كسألكه مخاطبتو عنيـ، 
: كاستعتابو ليـ، فدخؿ عمى عكماف، فقاؿ

فبلف كرائي إذا كاف شديد المبلحقة في : يطالبكنني أشد المطالبة، مف قكليـ: (إف الناس كرائي)
. الحاجة، شيبّْو بمف يككف كراءؾ يحكؾ عمى السير مف خمفؾ

جعمكني سفيران فيما عرض بينكـ مف الخطكب، كقطع المشاجرة كاألمر : (قد استسفركني بينؾ كبينيـ)
. في ذلؾ صعب

. بو شأنؾ، كيجمع بو الشمؿ (2)مما يصمح اهلل: (!ككاهلل ما أدرم ما أقكؿ لؾ)
(. 3)فأعممؾ بو، كأحقؽ لؾ طريقو: (!ما أعرؼ شيئان تجيمو)
. فأككف سببان في اإلعبلـ بو، كالتعريؼ بحالو(: تعرفو (4)[ال]كال أدلؾ عمى أمر )
. عف اهلل كعف الرسكؿ: (إنؾ لتعمـ)
. مف ذلؾ كمو(: (5)ما نعمـ)
. مف عمـك الشريعة، كأحكاـ الديف كحزناه دكنؾ: (ما سبقناؾ إلى شيء)
. فيككف طريقؾ إلى العمـ بو إخبارنا عنو: (فنخبرؾ عنو)
. أخذناه عف الرسكؿ كاستبددنا بو: (كال خمكنا بشيء)

 __________



 

 

. الييئة: في شرح النيج (1)
(. أ)اهلل، سقط مف : قكلو (2)
. رنقو(: أ)في  (3)
. كالنيج( ب)زيادة في  (4)
 .تعمـ(: أ)في  (5)

(3/1017 )

 

: سمعناه منو، كقد جمع بيف ضميرم المفعكليف ىا ىنا، كما قاؿ تعالى (1)كما: (فنبملكو)
[. 28:ىكد]{أىنيٍمًزميكيميكىىا}
إما رأيت الرسكؿ عميو السبلـ كرؤيتنا لو، أك رأيت أفعالو كطريقو كسيرتو (: (2)كقد رأيت كما رأينا)

. كما رأيناىا
. مف ذلؾ (3)فعميؾ التأسي بأفعالو، كاالقتداء بو كالذم عمينا: (كصحبت رسكؿ اهلل كما صحبناه)
يشير إلى أبي بكر كعمر مع تقدميما، كاعترافؾ بالفضؿ : (كما ابف أبي قحافة كالابف الخطاب)

. ليما
ألف عميؾ مف التكميؼ مكؿ ماكاف عمييما كالنصيحة لؤلمة، كفي كبلـ (: منؾ (4)بأكلى بعمؿ الحؽ)

. أمير المؤ منيف ىذا داللة عمى إتيانيما لمحؽ كعمميما بو
، (6)بحبيما كتكالييما (5)المَّييَـّ، إني أحبيما كأتكالىما، كأبرأ إليؾ ممف يبلضيما، كآذنتؾ: كأنا أقكؿ

ف كنت تعمـ مني خبلؼ ذلؾ فبل تلفر لي ذنكبي ( 7)كا 
 __________

. ما(: أ)في  (1)
. كسمعت كما سمعنا: بعده في شرح النيج (2)
(. ىامش في ب)عممنا : في نسخة (3)
. الخير: في شرح النيج (4)
. كأدينؾ(: ب)في  (5)
. كتكلييما: كذا في النسختيف، كلعمو (6)
قاؿ العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد المؤيدم أيده اهلل في كتاب مجمع الفكائد في  (7)

ما  (ى ـ1418سنة (1ط)اليمف، - صنعاء - ، طبعة دار الحكمة اليمانية 342القسـ الكاني منو ص
مف الرسالة الكازعة  (13)في صفح : لفظو تحت عنكاف مع اإلماـ يحيى بف حمزة في الرسالة الكازعة

كال شؾ أف التكفير : المسمؾ األكؿ، كساؽ فيو إلى أف قاؿ: لئلماـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ



 

 

. بيّْف كجب التكقؼ: كالتفسيؽ مف أعظـ األحكاـ، فإذا لـ تكف فييا داللة قاطعة كال برىاف
 

: يقاؿ. كجكب المكاالة: (14)قكلو في صفح . فمـ لـ تتكقؼ أييا اإلماـ كما قضيت أنو الكاجب: يقاؿ
أف التكقؼ أكلى، كىك ال  (35)كجكب التكقؼ، كسيأتي لئلماـ عميو السبلـ في صفح : قد سبؽ قكلو

يتفؽ مع ىذا، كسيأتي لو أف داللة إمامة أمير المؤمنيف عميو السبلـ قاطعة، كالحؽ فييا كاحد، كأنيا 
ليست مف مسائؿ االجتياد، كأف مف خالفيا مخطئ لمخالفتو لمداللة القاطعة، فكيؼ يصح مع ىذا أف 

نبقى عمى األكؿ كىك كجكب المكاالة، كغاية ما يمكف أف المعصية محتممة لمصلر كالكبر، كذلؾ 
يكجب التكقؼ ال القطع عمى الصلر، إذ ال دليؿ عميو، كال البقاء عمى األصؿ لكجكد الناقؿ عنو، 
فتأمؿ، فيذا ىك الحؽ كاإلنصاؼ، كال يلني جمع الركايات الباطمة الممفقة كالقعقعة كاإلرجاؼ، كاهلل 

 .يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ

(3/1018 )

 

 .
نما كاف أقرب : الكشيجة ىي(: (1)كأنت أقرب إلى رسكؿ اهلل كشيجة رحـ منيما) القرابة المشتبكة، كا 

ىاشـ، كعبد شمس، كعبد الدار، كعبد العزل، : إلى الرسكؿ؛ ألف منافان يجمعيـ، ككاف لو بنكف أربعة
غيره مف قريش فإف  (2)فالرسكؿ عميو السبلـ مف أكالد ىاشـ، كعكماف مف بني عبد شمس، بخبلؼ

. بينيـ بيٍعدان متفاكتان، كأبي بكر كعمر فأراد بالقرب ما ذكرناه
أراد أنو نكح رقية بنت رسكؿ اهلل كماتت تحتو، خمؼ عمييا بعد : (كقد نمت مف صيره ما لـ يناال)

. أختيا أـ كمكـك أيضان بنت رسكؿ اهلل، ككاف يسمى ذا النكريف؛ لنكاحو لبنتي رسكؿ اهلل
. تحذير لو عما كقع فيو، كالمعنى احذر اهلل، كاجيد في نجاة نفسؾ: (فاهلل اهلل في نفسؾ)
بمعنى أنت مبصر في نفسؾ ببصيرة العمـ عف عمى الجيؿ، (: كاهلل ما تبٌصر مف عمى (3)فإنؾ)

. ، كأراد أنؾ ال تبصَّر مف أجؿ عمى(4)فيستحيؿ منَّا أف نبصٌرؾ مف عماه
. أ م كال أنت جاىؿ فتعمَّـ مف أجؿ الجيؿ: (كال تعمَّـ مف جيؿ)
ف الطريؽ لكاضحة) . لمف يسمكيا ال لبس فييا: (كا 
ف أعبلـ الديف لقائمة) . منار الطريؽ، كأراد بقياميا كبكتيا: العمـ: (كا 
. أعبلىـ حالة في الديف، كأرفعيـ درجة عند اهلل: (كاعمـ أف أفضؿ عباد اهلل عند اهلل)
. ((إماـ عادؿ خير مف مطر كابؿ)): ال يحيؼ في سيرة كال حكـ، كفي الحديث: (إماـ عادؿ)
. ىداه اهلل تعالى لؤلعماؿ المرضية لو: (ىيًدم)
. غيره بإرشاده إلى الخيرات كالتقكل: (كىدل)



 

 

أحياىا، كدعا إلييا، كحمؿ الخمؽ عمى مبلزمتيا، كحكيـ عمى فعميا مما عمـ : (فأقاـ سنة معمكمة)
. مف حاؿ الرسكؿ المكاظبة عمى فعمو، كحاؿ غيره مف األنبياء

 __________
. ك النيج( ب)منيا، كما أكبتو مف (: أ)في  (1)
. كبخبلؼ(: ب)في  (2)
. فإنؾ، زيادة في شرح النيج (3)
 .عمائو(: ب)في  (4)

(3/1019 )

 

مف األمكر المضادة لمسنف مما ييٍجيىؿي أمره، كال ييٍعرىؼي لو  (1)ما ابتدع: (كأمات بدعة مجيكلة)
. طريؽ

ف السنف لنيرّْة) . ظاىر أمرىا، بّْيفه حاليا: (كا 
. ترشد إلييا، كتككف دالَّةه عمييا: (ليا أعبلـ)
ف البدع) ( 2)كىك ما كاف مخالفان لمديف مما قد عرؼ حالو مف الرسكؿ، كىرىًغبى عنو، كحٌذرى عف: (كا 

. مكاقعتو
. جميّّ أمرىا، كاضحة أعبلميا: (لظاىرة)
: قد أكضحيا الرسكؿ، كأرشد إلييا؛ مف أجؿ اجتنابيا، كما أشار إليو بقكلو تعالى: (ليا أعبلـ)
ـٍ } ـٍ سينىفى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي يىٍيًديىكي ييًريدي الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الشَّيىكىاًت أىٍف }األنبياء  (3)، يعني مف[26:النساء]{كى كى

. مخالفان لمحؽ مخالفة ظاىرة ال لبس فييا [27:النساء]{تىًميميكا مىٍيبلن عىًظيمنا
ف شر الناس عند اهلل) . أسخفيـ طريقة، كأنزليـ رتبة عنده: (كا 
عف الحؽ إما لظممو لمخمؽ حقكقيـ، كأخذىا عمى غير كجييا، كصرفيا في غير : (إماـ جائر)

ما جائر عف الطريؽ المستقيمة عند اهلل تعالى ، كعادؿ عنيا إلى ما يخالفيا مف الطريؽ (4)أىميا، كا 
. الجائرة

يكار دنياه عمى آخرتو: (ضىؿَّ ) . عنيا باتباع ىكاه، كا 
كارة الشبيات كالمحف (5)إما اقتدم بو في الضبلؿ: (كضيؿَّ بو) ما كاف سببان في كقكع الفتف، كا  ، كا 

. كالضبلالت
. يعمؿ بيا، كييتدم الخمؽ بيدييا: (فأمات سنة مأخكذة)
ىماليا كىجرىا!(: بدعة مترككة (6)كأحيا) . نعشيا بالعمؿ عمييا، كالمأخكذ عميو تركيا كا 

 __________



 

 

. ما تبدع(: ب)في  (1)
(. أ)عف، سقط مف  (2)
(. ب)مف، سقط مف  (3)
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
. الضبللة(: ب)في  (5)
 .فأحيا(: أ)كأحيا، كما أكبتو، كفي : كشرح النيج كنسخة أخرل( ب)في  (6)

(3/1020 )

 

ني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو يقكؿ) يعني الذم : (((يؤتى يـك القيامة باإلماـ الجائر)): كا 
. جار عمى الخمؽ، كظمميـ الحقكؽ

. ينصره: (((كليس معو نصير)))
. يعني يعذره مما فعؿ: (((كال عاذر)))
. أراد يرمى بو فييا: (((فيمقى في جينـ)))
. أراد أنيا تدكر بو: (((فيدكر كما تدكر الرحى)))
ربطتو إذا شددتو، أك : كأراد بذلؾ أنو يشدُّ في قعرىا، أخذان مف قكليـ: (1)(((كـ يرتبط في قعرىا)))

. رابطت كذا إذا الزمتو، كمنو رباط الخيؿ: أنو يبلـز قعرىا، مف قكليـ
ني أنشدؾ اهلل) : أم أسألؾ باهلل كأنؾ ذكَّرتو إياه، قاؿ األعشى: (كا 

بّْي كريـه ال يكدّْري نعمةن  رى
 

ذا ًتنيكًشدى في الميارًؽ أنشدا ( 2)كا 
 

. الصحؼ: كالميارؽ
. الذم يقتؿ مف الخمفاء، يككف أكؿ قتيؿ في اإلسبلـ فييـ(: إماـ ىذه األمة المقتكؿ (3)أف تككف)
. إىراؽ الدماء عمى غير كجييا(: يفتح عمييا القتؿ (4) [يقتؿ في ىذه األمة إماـ: فإنو كاف يقاؿ])
كارة الفتف كالحركب: (كالقتاؿ) . المحاربة كا 
. كتككف الفتنة بو باقية إلى ىذا اليـك: (إلى يـك القيامة)
. يقع في قتمو مف المبس (5)لما: (كيىٍمًبسي عمييا أمكرىا)
. ينشرىا في جميع األقطار كاألقاليـ: (كيبث الفتف فييا)

 __________



 

 

يؤتى يـك القيامة باإلماـ الجائر )): ، كصدر الحديث كىك قكلو2/645انظر تأريخ الطبرم  (1)
، كعزاه إلى البداية كالنياية 11/10في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ ( (كليس معو نصير

. 7/168البف ككير 
. 3/635، كلساف العرب 456ص : انظر أساس الببلغة (2)
. يككف، كما أكبتو مف النيج(: أ)في  (3)
. كفي شرح النيج( ب)كىك في ( أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (4)
 .بما يقع في قمبو مف المبس(: ب)في  (5)

(3/1021 )

 

ال يميزكف باطبلن مف حؽ بؿ يككف الحؽ ممتبسان بالباطؿ، ال : (فبل يبصركف الحؽ مف الباطؿ)
يكار األىكاء (1)خبلص لو منو أبدان؛ ألجؿ ما كقع بينيـ مف االلتباس، كاختبلط . كا 

يضطربكف في اآلراء اضطرابان عظيمان، كاضطراب األمكاج بعضيا (: (2)يمكجكف فييا مكجان )
. ببعض، مف ككرة االختبلؼ كالمنازعة

ما استاقو العدك، كأخذه مف البمد مف الدكاب، أم ال تكف منقادان لو : السيقة: (فبل تككنفَّ لمركاف سيّْقة)
فؾ عمى رأيو كيؼ شاء، كأراد ابف عمو مركاف بف الحكـ، ككاف مساعدان لو في اآلراء . في أمره يصرّْ

الرديئة، كقصكده في اإلسبلـ كالديف الخبيكة، ككاف فاجران  (4)مف آرائو(: (3)يسكقؾ حيث شاء)
. أحمؽ

. جٌمت الناقة إذا كبر سنيا: كبره، مف قكليـ: (بعد جيبلىؿ السف)
. نفاده كزكالو: (كتقضّْي العمر)

مكني، حتى أخرج إلييـ مف مظالميـ، فقاؿ أمير المؤمنيف): فقاؿ لو عكماف : كمّْـ الناس في أف يؤجّْ
. عمى الناس (5)يعني مف المظالـ التي أخذىا: (ما كاف بالمدينة)
. عمى أىمو لقربو، كانفصاؿ األمر فيو (6)بؿ ينبلي تكفيره: (فبل أجؿ فيو)
. بأف كاف في جيات متباعدة: (كما غاب)
. بمكغ الكتب، كالرسؿ بإعطائو أىمو، كقبضو ممف يستحقو مف أربابو: (فأجمو كصكؿ أمرؾ إليو)

: أف ىذه الخطبة قد اشتممت عمى نكعيف مف أنكاع البديع نذكرىما: كاعمـ
 __________

. كاالختبلط(: ب)في  (1)
. كيمرجكف فييا مرجان : بعده في شرح النيج (2)
. يشاء(: ب)في  (3)



 

 

. إراداتو(: ب)في  (4)
. أخذتيا(: ب)في  (5)
 (.730مختار الصحاح ص. )كفَّر عميو حقو تكفيران كاستكفره أم استكفاه (6)
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أشر ): ، مع قكلو(أفضؿ عباد اهلل): يسمى الطباؽ، كىك ذكرالنقيضيف معان، كىذا كقكلو: فالنكع األكؿ
: ، كقكلو(أمات بدعة: )مع قكلو( أحيا سنة: )، كقكلو(عادؿ: )مع قكلو( جائر: )، كقكلو(عباد اهلل

. طباؽ(1)فيذه األمكر كميا تكافؤ ك (ضؿَّ ): مع قكلو (ىدل): ، كقكلو(معمكمة): مع قكلو (مجيكلة)
ف الطريؽ لكاضح): االستطراد، كىذا كقكلو: النكع الكاني ف أعبلـ الديف لقائمة(2)كا  بعد ذكره ( ، كا 

نما كسَّطو عمى جية االستطراد . حاؿ عكماف، فإنو ال تعمؽ لو باألكؿ، كا 
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فيا عجيب خمقة الطاؤكس  (155)
اخترع ىذه األشكاؿ المتنكعة، كالمككنات المختمفة عمى تقديرات عجيبة، : (ابتدعيـ خمقان عجيبان )

. كتأليفات محكمة
دراؾ: (مف حيكاف) . حساس متحرؾ باإلرادة، لو أكصاؿ كحس كا 
. ال حياة فيو كاألشجار النامية، كاألحجار كالجباؿ كسائر الجمادات: (كمكات)
. ال يزكؿ عف مكضعو، كاليبايف مكانو كالصخكر العظيمة: (كساكف)
. كذم قدرة يتحرؾ بيا، كيتصرؼ في منافعو: (كذم حركات)
. أم أكجد مف الحجج الكاضحة، كاألدلة الظاىرة: (كأقاـ مف شكاىد البينات)
نعىًتو) . غامضيا، كدقيقيا: (عمى لطيؼ صى
. باىرالقدرة: (كعظيـ قدرتو)
. أذعنت، كأطاعت لجبللو(: العقكؿ (3)ما انقادت لو)
. متحققة لو: (معترفة بو)

 __________
. أك(: ب)في  (1)
. لكاضحة(: ب)في  (2)
 (. .ب)لو، سقط مف  (3)
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كىٍرىان }: مستسممة، كما قاؿ تعالى: (كمسمّْمة لو) ـى مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض طىٍكعان كى لىوي أىٍسمى آؿ ]{كى
أم انقادت لو ( ما انقادت لو: )راجع إما إلىقكلو( كلو)(1()بو: )، كالضمير في قكلو[83:عمراف

ما إلى اهلل تعالى، كالمعنى منقادة هلل كمستسممة لو بما  عالمة بو كمنقادة لو، كأراد األدلة الظاىرة، كا 
. أظير مف البراىيف القاطعة

الصكت الذم ال يفيـ، كمنو نعؽ الراعي بلنمو، إذا : ىك (2)النعيؽ: (كنىعىقىٍت في أسماعنا دالئمو)
: ، كأراد أنيا بمنزلة مف ييتؼ بأف ليا فاعبلن كمدبّْران، فيي داٌلةه (3)صاح ليا

. أنو كاحد الكاني لو يشاركو في الخمؽ كاإلبداع(: (4)عمى تكحيده)
ما انقادت لو ): ما ىذه مكصكلة، كىي معطكفة عمى قكلو: (كما ذرأ مف مختمؼ صكر األطيار)

لىقىٍد ذىرىٍأنىا }: الخمؽ، قاؿ اهلل تعالى: (5)كىما في مكضع نصب عمى المفعكلية ألقاـ، كالذرم (العقكؿ كى
ـى كىًكي ران  يىنَّ ، كمنو ذرأ اٍلحىبَّ إذا كضعو في األرض، قاؿ الشاعر: ، كالذرم[179:األعراؼ]{ًلجى : البثُّ

شققت القمب كـ ذرأت فيو 
 

ـى كالتأـ الفطكر ( 6)ىكاؾ فىًمٍي
 

كاختبلؼ صكرالطير ما فييا عمى اختبلؼ أنكاعيا مف صليرال يدرؾ بالحس إال عند تحركو، كمف 
. كبير يعظـ حجمو، كما بيف ذلؾ

الشؽ المستطيؿ في األرض، قاؿ اهلل : جمع أخدكد، كىك: األخاديد: (الت ي أسكنيا أخاديد األرض)
ابي األيٍخديكدً }: تعالى ألنيا إنما تسكف حيث تستقر كتمكَّف مف إحراز منافعيا  [4:البركج]{قيًتؿى أىٍصحى

. كاستراحتيا مف ذلؾ
 __________

(. أ)بو، سقط مف  (1)
. النعؽ(: أ)في  (2)
. بيا(: ب)في  (3)
. كحدانيتو: في شرح النيج (4)
. كالذرء(: أ)في  (5)
 .(ذررت): في المساف (ذرأت):  بدكف نسبة لقائمو، كقكلو2/1158لساف العرب  (6)
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ًمٍف كيؿّْ فىٌج }: جمع فجٍّ كىك الطريؽ الكاسع بيف جبميف، قاؿ اهلل تعالى: الفجاج: (كخركؽ فجاجيا)
، كأراد المخارؽ التي تككف في الجباؿ فإنيا ككير ما تككف مساكنيا فييا تحصينان [27:الحج]{عىًميؽو 

. عف األذل، كترفعان عف كؿ مخافة
كىاًسيى ًمٍف }: الجباؿ، قاؿ اهلل تعالى: الركاسي ىي: (كركاسي أعبلميا) عىؿى ًفييىا رى كىجى

األعبلـ، كىكمف باب إضافة الصفة إلى : ، كالضمير لؤلرض، كالركاسي ىي[10:فصمت]{فىٍكًقيىا
. جائبة خير، عمى تأكيؿ ركاسي مكاضع أعبلميا: مكصكفيا، كقكليـ

في حجميا كألكانيا : مف ىا ىنا لبياف الجنس، كاختبلؼ األجنحة(: أجنحة مختمفة (1)مف ذكات)
(. 2)كطكليا كقصرىا، كغير ذلؾ مف االختبلؼ

. في ألكانيا ال تشبو بعضيا بعضان كال تتماكؿ: (كىيئات متباينة)
فة) . مختمفة أحكاليا: (مصرَّ
الخيط الذم يكصؿ في أنؼ الجمؿ، كجعؿ ىذا كناية عف عظـ : الزماـ: (في زماـ التسخير)

ٍرنىا لىوي }: ، كما قاؿ تعالى(3)التذليؿ: االحتكاـ ألمراهلل تعالى، كاالنقياد ألمره، كالتسخير فىسىخَّ
يحى  [. 55:األعراؼ]{ميسىخَّرىاتو ًبأىٍمًرهً }: ، كقكلو[36:ص]{الرّْ

يريد أف يقع عميو، كالرفرفة ىك كسر  (4)رفرؼ الطائر بجناحيو حكؿ الشيء: (كمرفرفة بأجنحتيا)
: الجناح لمكقكع

خبلؼ الضيؽ، كأراد الكاسع مف ذلؾ، كأراد متنفسات  (5)الفسيحة: (في مخارؽ الجكّْ المنفسح)
. الفسيحة (6)الجكّْ 

 __________
. ذات: في شرح النيج (1)
(. ب)مف االختبلؼ، سقط مف  (2)
. التذلؿ(: أ)في  (3)
. كمف نسخة أخرل( ب)الصبي، كىك غامض، كما أكبتو مف (: أ)في  (4)
. الفسحة(: ب)في  (5)
 .متنفسات الجك المنفسح الفسيحة(: ب)في  (6)
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رجؿ فرج، كىك : المنكشؼ الظاىر، يقاؿ: المكا ف الخالي، كالمنفرج ىك: الفضاء: (كالفضاء المنفرج)
. الذم ال يزاؿ يكشؼ عكرتو

نيا بعد إذ) خمقيا بعد أف لـ تكف مخمكقة أم أنشأىا مف العدـ، كالمعنى خمقيا بعد (: لـ تكف (1)ككَّ



 

 

. زماف كانت غير كائنة فيو
حاؿ مف الضمير في خمقيا، أم قدَّرىا في تراكيب معجبة لمف رآىا : (في عجائب صكر ظاىرة)

. كتأمَّميا
األشياء الصليرة، كيقاؿ لمرجؿ إذا خاصـ في : الًحقىاؽي ىي: (كركَّبيا في ًحقىاؽ مفاصؿ محتجبة)

إنو لنزؽ الحقاؽ، كالمعنى أنو ألفَّيا في مفاصؿ مستصلرة مستترة عمَّف يراىا : األشياء الصليرة
. كينظر إلييا لصلرىا

رجؿ عبؿ الذراعيف، إذا كاف ضخميما، كفرس عبؿ الشَّكل غميظ : (كمنع بعضيا ًبعىبىالًة خمقو)
: القكائـ، كأراد أنو أكبر بعض أجساميا، كضخَّمو فحجزه عف

فيكفان ) : فيو ركايتاف: (أف يسمك في السماء خي
خؼ في حاجتو إذا أسرع فييا، كأراد عمكىا عمى األرض، : أف يككف بالفاء، مف قكليـ: أحدىما

. كسمكىا في الجكّْ مسرعة
خفؽ الطائر إذا طار، كخفؽ إذا حرَّؾ جناحيو، كالمعنى أنو منعيا : بالقاؼ، مف قكليـ: ككانييما

. في جكّْ السماء (2)لضخامة أجساميا عف التحميؽ
دؼَّ الطائر إذا دنا في طيرانو إلى األرض كالنسر، كما أشبيو في الكبر : (كجعمو يىًدؼُّ دىفيفان )

. كالفخامة
نسؽ الكبلـ إذا عطؼ بعضو عمى بعض كرصفو، كأراد ىا : (كنسقيا عمى اختبلفيا في األصابيغ)

ىنا أنو ضَـّ إلى كؿ صبغ ما يميؽ بو كتركؽ نضارتو مف مخالفو أك مماكمو كيحسف في أعيف 
. النظار

. عمى فعؿ ذلؾ: (بمطيؼ قدرتو)
تقانو: (كدقيؽ صنعتو) جمع أصباغ، جمع صبغ، كىي األلكاف : ، كاألصابيغ(3)عمى إحكامو كا 

. المختمفة
 __________

. أف(: ب)في  (1)
. التحمؽ(: ب)في  (2)
يقاعو(: ب)في  (3)  .كا 
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. الضمير لمطيكر: (فمنيا)
غمسو في الماء فانلمس، إذا غطسو فيو، كأراد أف منيا ما ىك : (ما ىك ملمكس في قالب لكف)



 

 

في  (2)، كىي طيكرتككف بتيامة كأنيفَّ قطع العيٍطبً (1)شامؿ لو لكف صرؼ مف بياض خالص يىقؽ
. البياض، أك سكاد خالص كاللراب كماشاكمو فيذه مختصة بمكف خالص

. يختمط بو: (ال يشكبو)
. مف سكاد أك بياض: (غير لكف ما غيًمسى فيو)
. ملطكس: (كمنيا ما ىك ملمكس)
. مف األصابيغ المختمفة: (في لكف صبغ)
. جعؿ لو طكقان في عنقو: (قد طيكّْؽ)
كالحماـ، كالقمرم، كالحجؿ، كالقطا، كغير ذلؾ مف ذكات التطكيؽ بألكاف : (بخبلؼ ما صبغ بو)

. تخالؼ سائر ألكانيا
: أبدعيا في الخمؽ، كأغربيا في اإلحكاـ كالصنعة: (كمف أعجبيا خمقان )
أشأـ مف : كىك نكع مف أنكاع الطير، كطاؤكس أيضان مخنث كاف بالمدينة، كفي المكؿ: (الطاؤكس)

(. 3)طاؤكس
بيف أظيركـ، فإذا متُّ  (4)يا أىؿ المدينة، تكقعكا خركج الدجاؿ ما دمت حيان : كيحكى عنو أنو قاؿ

فقد أمنتـ؛ ألني كلدت في الميمة التي مات فييا رسكؿ اهلل، ككلد لي في اليـك الذم قتؿ فيو أمير 
المؤمنيف، كفطمت في اليـك الذم مات فيو أبك بكر، كبملت الحمـ في اليـك الذم قتؿ فيو عمر، 

. كتزكجت في اليـك الذم قتؿ فيو عكماف، ككاف يسمى عبد النعيـ
: كقاؿ في نفسو

إنَّني عبد النعيـ 
 

أنا طاؤكس الجحيـ 
 

أنا أشأـ مف يمشي 
 

( 5)عمى ظير الحطيـ
 __________

. يقؽ أم شديد البياض ناصعو (1)
. العطؼ، كىك تحريؼ(: أ)في  (2)
. أشأـ مف طكيس: في لساف العرب (3)
(. ب)حيان، سقط مف  (4)
 .2/624انظر لساف العرب  (5)
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أراد ركَّبو في قكامو كاعتدالو عمى أعدؿ صكرة كأعجبيا، كلـ (: تعديؿ (1)الذم أقامو في أحكـ)
يجعمو مف الطير الصلار فىييٍستىٍحقىري كتزدريو األعيف، كال جعمو مف الطيرالعظيمة الخمؽ فيجفك 

ييٍستىٍشنىعي، كما قاؿ تعالى مىٍقنىا اإًلنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو }: كى ، إشارة بذلؾ إلى قكاـ الخمؽ [4:التيف]{لىقىٍد خى
. كتعديمو في تسكية األعضاء كتركيبيا أحسف تركيب مطابقة ألحكاـ المنفعة

د ألكانو) د متاعو إذا جعؿ بعضو عمى بعض، أم : جعؿ بعضيا عمى بعض، مف قكليـ: (كنضَّ نضَّ
طىٍمحو مىٍنضيكدو }: رصَّؼ ألكانو مزج بعضيا ببعض، كقكلو تعالى ، أم أف كمره نضد مف [29:الكاقعة]{كى

. أسفمو إلى أعمى، فميس لو ساؽ ظاىرة
لما يظيرفييا لؤلعيف مف الرقة كالمطافة كعجيب  (3)أعجب ترصيؼ(: أحسف تنضيد (2)في)

. المرآل
ما بأحكـ : (بجناح أشرج) د، كيككف مف جممة التنضيد حسف الجناح، كا  الباء ىذه متعمقة إما بنضَّ

كيككف مف جممة اإلحكاـ أيضان، ككمو جيد، كتعمقيا تعمؽ األحكاؿ أم مكصكالن بجناح أشرج، فيو 
: ركايتاف
لبف أشرج، كشرجت : أف يككف بالشيف بكبلث مف أعبلىا، أم منضد مرصكؼ، مف قكليـ: أحدىما

دتو . المبف إذا نضَّ
أسرج اهلل كجيو إذا حسَّنو، : أف يككف بالسيف بكبلث مف أسفميا أم بجناح حسف، مف قكليـ: ككانييما

أيضان في غاية الحسف  (4)ككبلىما محتمؿ ىا ىنا؛ ألف قصب ريشو كقكائمو مستكية منضكدة، كىي
. كالنضارة

ما حسَّنيا ، كما ذكرنا مف التفسيريف في أشرج: (قصبو) دىا كا  . إما نضَّ
. أم أطالو فيك يجرُّه عمى األرض كيسحبو عمييا مف طكلو: (كذىنىبو أطاؿ مسحبو)

 __________
. أحسف: في شرح النيج (1)
. كشرح النيج( ب)في، زيادة في  (2)
. رصؼ(: أ)في  (3)
 .كىك(: ب)في  (4)
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(. 2)ألف يسفدىا(: األنكى (1)إذا درج عمى)
. مف ىا ىنا البتداء اللاية، كأراد نشره بعد أف كاف مطكيان مضمكمان إلى جكانحو: (نشره مف طيّْو)
. قكَّسو كرفعو: (كسما بو)
أطؿ برأسو إذا أشرؼ بو بالطاء بنقطة مف : إما مشرفان عمى رأسو، مف قكليـ: (ميطبلن عمى رأسو)

ما بالظاء بنقطة مف أعبلىا، مف قكليـ أظؿ رأسو إذا جعؿ عميو الظمة، كأراد أنو إذا نشره : أسفميا، كا 
. مف طيو أشرؼ عمى رأسو إذا جعمو كالظمة يستظؿ بو مف حرّْ الشمس

شراع السفينة، كىك شيء يستعمؿ مف الحصير يرد الريح عف النفكذ في : القمع: (كأنو قىٍمعي دارمَّ )
، كتؤخذ (4)بالبحريف يحمؿ إلييا المسؾ مف ناحية اليند (3)فرضة: جيتيا تجرم بيا السفف، كداريف

. منيا ىذه األقبلع لممراكب في البحر
و نكتيُّوي ) ( 5)يرد]المبلح، كعنجو إذا عطفو؛ ألف الشّْراع إذا كاف مطكيان كـ نشره : كالنكتيَّ ىك: (عىنىجى

. كبسطو (6 )[الريح عف صكب جريانيا النكتي، فقد عطؼ ما كاف منو مطكيان إلى نشره
: ، قاؿ الشاعر(7)اختاؿ الرجؿ إذا كاف ذا خيبلء ككبر: (ي ختاؿ بألكانو)

فإف كنت سيدنا سيدتىنا 
 

ف كنت لمخاؿ فاذىب فىخىؿٍ  ( 8)كا 
 __________

. إلى: في شرح النيج (1)
. أم يجامعيا أك ينزك عمييا (2)
. قرية، كما أكبتو مف نسخة أخرل، كمف شرح النيج(: ب)فريضة، ك في (: أ)في  (3)
. 1/1033انظر لساف العرب  (4)
. لرد: في نسخة أخرل (5)
(. أ)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (6)
. كككر، كىك تصحيؼ(: أ)في  (7)
 . بدكف نسبة إلى قائمو1/931فجؿ، كالبيت في لساف العرب (: أ)في  (8)
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ف كنت متكبران فاذىب (1)أم إف كنت سيدنا فعمت ما تقتضيو السيادة مف التكاضع كالرفؽ بنا ، كا 
. عنا، كالباء ىذه لمحاؿ أم يختاؿ متمكنان 

ٍيفىانو) : التبختر، كالباء لمحاؿ أيضان، إذا أراد سفاد أنكاه: يميؿ جانبيو متبختران، كالزيفاف: (كيميس ًبزى



 

 

أفضى : يباشرىا مباشرة الديكة كيخالطيا مكؿ تمؾ المخالطة، مف قكليـ: (يفضي كإ فضاء الديكة)
. الرجؿ إلى امرأتو إذا باشرىا كخالطيا

النكاح، كأرَّ المرأة يأرُّىا إذا نكحيا، كلقحت : األرَّ (: (2)كيأرُّ بمبلقحو أرَّ الفحكؿ الملتممة لمضّْرابً )
الناقة إذا حممت، كاغتمـ الفحؿ إذا ىاج لمضراب، كالمعنى في ىذا أنو ينكح فتمقح أنكاه، كما تفعمو 

. الفحكؿ مف اإلبؿ، كيلتمـ كاغتبلميا كىياجيا عمى أنكاه
. أحاؿ غريمو بالديف: مف قكليـ: (أحيمؾ)
. مف عجائبو كغرائبو (3)اإلشارة إلى المذككر: (مف ذلؾ)
. ما تشاىده مف تمؾ المعاني الظاىرة، كاإلحكامات الباىرة، في خمقو كلكنو: (عمى معاينةً )

 __________
. كالدفع، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: ب)كالرفع، ك في (: أ)في  (1)
. لمضراب، زيادة في شرح النيج: قكلو (2)
 .المذككرة(: أ)في  (3)
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، (1)ليس كمف يحيؿ عمى خبر يضعؼ إسناده، كيكذب مخبره: (ال كمف يحيؿ عمى ضعيؼ إسناده)
( 3)، كأراد أحيمؾ في ككنو ممقحان ألنكاه كإلقاح الفحكؿ عمى ما يشاىد(2)((ليس الخبر كالعياف))ك

. مف حالو كيدرؾ بالبصر ال كمف يقكؿ خبلؼ ذلؾ
. يفيضيا: (كلك كاف كزعـ مف يزعـ أنو ييٍمقح بدمعة تسفحيا)
. تظيرشيئان بعد شيء(: مدامعو (4)تنشجيا)
. جانب النير: الضفة بالضاد بنقطة ىي: (فتقؼ في ضفت ي)
. غطاؤىا: جفف العيف: (جفكنو)
. تأخذه مف جفف عينيو بمنقارىا كـ تبيض مف ذلؾ: (كأف أنكاه تطعـ ذلؾ كـ تبيض)
انبجس الجرح إذا ظير : الظاىر مف جفكنو، مف قكليـ: (ال مف لقاح فحؿ سكل الدمع المنبجس)

. قيحو
 __________

. كيككف الخبر دكف مخبره(: ب)في  (1)
ىك لفظ (( ليس الخبر كالعياف: ))، كقكلو(ب)عمى العياف، كالصكاب كما أكبتو مف (: أ)في  (2)

حديث نبكم شريؼ ركاه العبلمة الحجة المجتيد الكبير مجد الديف المؤيدم في لكامع األنكار 
أخرجو : ، كقاؿ في تخريجو((ليس الخبر كالمعاينة: ))بمفظ (1) في سمسمة اإلبريز رقـ 3/228



 

 

أحمد بف حنبؿ في مسنده، كالطبراني في األكسط، كالحاكـ في المستدرؾ، كالخطيب عف أنس، كعف 
. انتيى. أبي ىريرة، كابف عباس

. عمى ما نشاىد مف حالو كندرؾ بالبصر(: ب)في  (3)
 .كفي نسخة أخرل( أ)، كمف شرح النيج، كىك في (ب)تنشجيا، سقط مف  (4)
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أراد أف إلقاحو ألنكاه إنما ىك بما ذكرناه كإلقاح الفحكؿ : (لما كاف ذلؾ بأعجب مف مطاعمة اللراب)
الملتممة بإيبلج ذلؾ منو في ذلؾ منيا، كىذا ىك الظاىر مف حالو، كـ لك سممت خبلؼ ذلؾ كليس 

إف اللراب ال : بأعجب مف مطاعمة اللراب ألنكاه، كفي اإلتقاف كالصنعة كدقيؽ الحكمة فإنو يقاؿ
يبيض كال يفرخ إال بالمطاعمة دكف السفاد، كصكرتيا أف يدخؿ أحد اللرابيف منقاره في منقار اآلخر، 

. فتمقح األنكى مف أجؿ ذلؾ كتبيض (1)كأنو يزقُّو
. يمينيا كشماليا (2)أصكؿ ريشو التي تتصؿ بيا صفائح الريش عف: (تخاؿ قصبو)
ٌمة: اٍلًمٍدرىل(: (3)مىدىارمى مف فضة) مف فضة  (4)شيء تصمح بو الماشطة قركف النساء يشبو اٍلًمسى

. في بياضيا، كدقتيا كاستطالتيا
. الضمير لمقصب أم كما استقر عمييا: (كما أنبت عمييا)
. تدكيرالنقكش: (مف عجيب دىاىرىاتوً )
. ما بيف دارة خضراء كدارة حمراء(: (5)كشمكسو)
. ما كجد مف الذىب خالصان عف الخمط كاللش: مفعكؿ كاني ليخاؿ، كالعقياف: (خالص العقياف)
. القطعة الكاحدة مف المحـ كالكبد: جمع فمذة، كىي: (كفمذ)
أحمر فيك يشبو الذىب األحمر، ]مف أنكاع الجكاىر، يريد ما كاف منو في تمؾ الدارات : (الزبرجد)

. شبو بيذه األحجار الجكىرية (6)[كما كاف منيا أخضر فيك يشبو الزبرجد ىذا إذا
. مف أزىارىا كنباتيا: (فإف شبَّيتو بما أنبتت األرض)
ًني: قمت) : ىذا زىر جني، أخذ: (جن يّّ جي

 __________
. أم يطعمو ًبًفٍيوً  (1)
. عمى(: أ)في  (2)
(. ب)فضة، سقط مف : قكلو (3)
ٌمة بالكسر (4) . اإلبرة العظيمة، كجمعيا مساؿٌ : الًمسى



 

 

. كما أكبتو: كالنيج( ب)كشكسو، كفي (: أ)في  (5)
 (.أ)ما بيف المعقكفيف، سقط مف  (6)
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في ركنقو كغضارتو، كحسف بيجتو كطبلكتو، ما بيف أحمر قاني كأخضر : (مف زىرة كؿ ربيع)
. ناضر، ىذا إذا شبَّيتو بيذه النباتات األرضية، كالزىكر الكردية

ف ضاىيتو بالمبلبس) . المشابية: بما يمبس مف رقيؽ الكياب كغالييا، كالمضاىاة: (كا 
مَّة كىك : المخمكط باأللكاف المختمفة، ك الصباغات األنيقة، كالحمؿ: (فيك كمكًشيّْ الحمؿ) جمع حي

. شيء مف رقيؽ الكياب الحريرية كأغبلىا
ضرب مف بركد اليمف بيض، كليذا يقاؿ : المعجب، كالعصب: المكنؽ(: عىٍصًب اليمف (1)أك ميكًنؽً )

. عصب، ىذا إذا ماكمتو بيذه الكياب المكشية: في قطع السحاب البيض
ف شاكمتو بالحمي) . بما يصنع مف أنكاع الحمي المركبة: (كا 
(. 3)قطع مف الجكىر(: (2)فيك كفصكص ذات ألكاف)
. أدير حكليا كجعمت في الكسط: (قد نيًطقىت)
ركضة مكممة أم محفكفة باألنكار، فانظر إلى : المحفكؼ، يقاؿ: بالفضة، كالمكمؿ: (بالمجيف المكمؿ)

: ىذه التشبييات ما أرقَّيا، كأككرىا مبلءمة لما شبّْيت بو كأكقعيا مما قرنت منو، كحقيقة التشبيو ىك
، كليس المرادمف ذلؾ االجتماع في كؿ المعاني (4)إنما يقع بيف مشتركيف في معنى كاحد أك معاني

كىأىنَّييفَّ بىٍيضه }: إذان لكانا شيئان كاحدان، كقد أككر اهلل التشبييات في كتابو الكريـ، كقكلو تعالى
قة، كقكلو[49:الصافات]{مىٍكنيكفه  ـٍ ليٍؤليؤه مىٍكنيكفه }: ، كأراد في الصفاء كالرّْ ، كقكلو [24:الطكر]{كىأىنَّيي
افي }: ، كقكلو[35:النكر]{كىأىنَّيىا كىٍككىبه ديرّْمّّ }: تعالى ، كلو قدـ [58:الرحمف]{كىأىنَّييفَّ اٍليىاقيكتي كىاٍلمىٍرجى

. راسخة في الببلغة
 __________

. أك كمكنؽ: في شرح النيج (1)
. ذات ألكاف، زيادة في شرح النيج (2)
. الجكاىر(: ب)في  (3)
 .أك معافو (: ب)في  (4)
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: المتبختر كالمرح ىك (2)يخطر إذا مشى خطكر الفرح النشيط(: مشي المىًرح المختاؿ (1)يمشي)
[. 37:اإلسراء]{كىالى تىٍمًش ًفي األىٍرًض مىرىحان }: النشاط كالسركر، قاؿ اهلل تعالى

فح ذىنىبىوي كجناحو) : االستلراؽ في الضحؾ، قاؿ رؤبة: القيقية(: فيقيقو (3)كيتصَّ
( 4)أىقىبّّ قيقاه إذا ما قيقيا

 
ذىنىًبًو أغرؽ في الضحؾ كالقيقية . أراد أنو إذا ما نظر في جناحو كى

. حاؿ مف الضمير في قيقو إعجابان كسركران : (ضاحكان )
. تفسير لتصفحو ًلذىنىًبوً (: سًربالو (5)بجماؿ)
ليما عميو السبلـ منزلة السرباؿ، كالكشاح: (كأصابيغ كشاحو) مف : تفسير لتصفحو لجناحو، نزَّ

طكؽ ينسج مف األدـ يرصَّع بالجكاىر كالآللئ كأنكاع الياقكت، تشدُّ بو المرأة : الممبكسات، كالكشاح
(. 6)ما بيف العاتؽ كالكشح

. تصفح جناحو كذنبو (7)طمع إلى رجميو كنظر إلييما كتصفحيما لما: (فإذا رمى ببصره إلى قكائمو)
 __________

. كيمشي(: ب)في  (1)
. المنشيط(: أ)في  (2)
. كشرح النيج( ب)كجناحو، زيادة في  (3)
:  كصدره3/181البيت في لساف العرب  (4)

: كركاية الشطر الكاني الذم أكرده المؤلؼ ىنا في المساف_… _ جدَّ كال يحمدنو أف يمحقا
أقبي قيقاه إذا ما ىقيقا 

. لجماؿ: في شرح النيج (5)
. ما بيف الخاصرة إلى الضمع الخمؼ: مكضع الرداء مف المىٍنًكب يذكر كيؤنث، كالكشح: العاتؽ (6)
(. 411،572مختار الصحاح ص)
 .كما: في نسخة أخرل (7)
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أكقؿ مف : زقا الديؾ يزقك زقان إذا صاح، كىك بالزام كالقاؼ، كمنو المكؿ: صاح، تقكؿ: (زقا ميٍعكالن )
قكا،  (1)الزكاقي كىي الديكة؛ ألنيا تفٌرؽ السُّمار عند صياحيا؛ ألنيـ كانكا يسمركف فإذا صاحت تفرَّ
(. 2)((المعكؿ عميو يعذب)): رفع الصكت، كفي الحديث: كاإلعكاؿ

. يعني صكتان حزينان لما يمحقو مف اللْـّ برؤيتيا: (بصكت)



 

 

يطمب االستلاكة عف أف تككف متصمة بو، كتككف بعض أطرافو لمخالفتيا : (يكاد ييبًيفي عف استلاكتو)
. لسائر جسمو

. عمى ذلؾ (3)بأسفو: (كيشيد بصادؽ تكجعو)
. رجميو الذم يقـك عمييما: (ألف قكائمو)
. دقاؽ، كامرأة حمشاء إذا كانت دقيقة الساقيف: (حمش)
. الخراسانية، كىك ضرب مف الدّْيىكىًة عمى ىذه الييئة: اليندية، كقيؿ: قيؿ: (كقكائـ الدّْيىكىًة الخبلسيَّة)
. نجـ قرف الماعز إذا بدا كظير: أم ظيرت، يقاؿ: (كقد نجمت)
. العظـ اليابس في قدـ الساؽ: الظنبكب ىك: (مف ظيٍنبيكب ساقو)
يىة خفَّيو) . شككة رجمو: شككة الحائؾ، كصيصية الديؾ ىي: الصيصية ىي: (ًصيصو
الرقبة مف الفرس، كأراد ىا ىنا مؤخر الناصية، كسماه : مكضع العرؼ ىك: (كلو في مكضع العيرؼ)

. عيرفان التصالو بالناصية
. شعر ممتؼ: (قيٍنزىعةه )
. لكنيا أخضر كأنيا زبرجدة: (خضراء)

 __________
. فبلف أكقؿ مف الزاككؽ: كيقاؿ: 2/65، كفي لساف العرب 2/307النياية البف األكير  (1)
، كعزاه إلى مسمـ 8/680، كأكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم 3/321نياية ابف األكير  (2)

صبلح خطأ 4/71، كالسنف الكبرل لمبييقي 1/39، كمسند أحمد بف حنبؿ 21في كتاب الجنائز  ، كا 
، كىذا الحديث فيو نظر لتعارضو مع قكؿ اهلل (42467)، ككنز العماؿ رقـ 18المحدكيف لمخطابي 

. {كال تزر كازرة كزر أخرل}: تعالى
 .تأسفو(: ب)في  (3)
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. مخمكطة بأنكاع األصابيغ تميؿ إلى الخضرة: (مكشَّاة)
لشدة ملرزه كحسف قكامو، شبيو باإلبريؽ في طكلو كاستقامتو، كاإلبريؽ : (كمخر ج عنقو كاإلبريؽ)

ٍفر: ىك . أك غيره طكيؿ الرقبة (1)إناء مف صي
( 2)أراد أنيا ظاىرة، كالضمير لمعنؽ ألنو مما يذكَّر كيؤنث، كىي: (كملرزىا إلى حيث بطنو)

: ممتصقة ببطنو
: صبغ أسكد يقاؿ لو: الكسمة بالسيف بكبلث مف أسفميا ككسرىا، ىي: (كصبغ الكسمة اليمانية)

. العظمـ، كأراد ىا ىنا أف أصؿ العنؽ أسكد يشبو ىذا الصبغ



 

 

صقيمة قد أزيؿ  (4)أك قطعة مف حرير قد كضعت عمى مرآة(: ممبسة مرآة ذات صقاؿ (3)أك حريرة)
. طخاىا فيي في غاية الصقالة

لبس القناع، كأراد أنو لما يمحقو مف السكاد في عنقو كأنو : التقنع(: ب معجرو أسحـ (5)ككأنو متقنّْع)
: السكاد، قاؿ األعشى: البس لمعجر أسكد، كالسحمة ىي

رضيعي لباف كدم أـو تخالفا 
 

( 6)بأسحـ داج عكض ال يتفرؽ
 

. ما تلطي بو المرأة رأسيا كىك أكسع مف الًمٍقنىعيو: كالقناع
يؿ لككرة مائو) استكناء منقطع، أم لكف التخيؿ حاصؿ مف أجؿ ما يمحقو مف ككرة : (إال أنو يخَّ

. الماكية كالركنقة، كالضمير لمطاؤكس
. لمعانو: (كشدة بىٍرًيقوً )
(. 7)الخالصة: (أف الخضرة الناضرة)

 __________
. النحاس: الصفر (1)
. كىك(: أ)في  (2)
. أك كحريرة: ، كشر ح النيج(ب)في  (3)
. امراه، كىك خطأ(: أ)في  (4)
. متمفع: في شرح النيج (5)
:  بمفظ165البيت أكرده الزمخشرم في أساس الببلغة ص  (6)

رضيعي لباف كدم أـو تقاسما 
 

بأسحـ داج عىٍكضي ال نتفرؽ 
: كقبمو_… _ 

تيشىبُّ لمقركريف يصطميانيا 
كبات عمى النار الندل كالمحمَّؽ 

 
 .الحاصمة(: أ)في  (7)
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بسكاد، كأراد أف الخضرة لما يمحقيا مف المائية، كشدة الركنقة ربما يظفُّ الظافُّ (: (1)ممتزجة بو)
. يشير إلى ذلؾ (كأنو متقنع بمعجر أسحـ):كالرائي ليا أنيا ممتزجة بسكاد، كليذا قاؿ

. كيصاحب شؽ أذنو(: (2)كمع فتؽ أذنو)
. القمـ في دقتو (4)خط دقيؽ يشبو جرم(: القمـ (3)خط كمستدؽ)
كىك شجر طيب الرائحة مشتمؿ عمى لكنيف، فالظاىر منو كرؽ أبيض شديد : (في لكف األقيحكاف)

الشعراء في لكنيو، كأراد ىاىنا كرقو  (5)[بو]البياض، ككسطو أصفر شديد الصفرة، يلمك في التشبيو 
: الظاىر، كليذا قاؿ

. شديد البياض: (أبيض يقؽ)
يعني فالخط بما يمتصؽ بو مف البياض فيما يقترف بو مف (: في سكاد ما ىنالؾ (6)فيك في بياضو)

. سكاد الرقبة المجعكؿ فييا، كىنالؾ إشارة إلى األمكنة
. لمعانو، أم يمكح سكاده مع بياضو: أم يممع، كمنو تألؽ البرؽ ىك: (يأتمؽ)
. مف جميع ألكاف األصباغ كميا: (كقؿَّ ًصبغ)
: ىذا مفرغ في الصفات الجممية، كقكلؾ (7)[كاالستكناء]أخذ منو بعضان، : (إال كقد أخذ منو بقسط)

مىا أىٍىمىٍكنىا ًمٍف قىٍريىةو ًإالَّ لىيىا}: ما جاءني زيد إال كىك ضاحؾ، قاؿ اهلل تعالى ( 8)كى
كفى  . ما جاءني زيد إال ضاحكان : في المفردات، كقكلؾ (9)كيرد [208:الشعراء]{مينًذري

. كزاد عميو باختصاصو: (كعبله)
 __________

. بو، زيادة في النيج (1)
. سمعو: في نسخة أخرل كشرح النيج (2)
. كالنيج( ب)كمشدؽ، كالصكاب ما أكبتو مف (: أ)في  (3)
. حرؼ: في نسخة أخرل (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. فيك ببياضو: كشرح النيج( ب)في  (6)
(. أ)سقط مف  (7)
كفى }: كرد في النسخ ىكذا (8) . بزيادة كاك بعد إال، كفي المصحؼ كما أكبتو{ ًإالَّ كلىيىا مينًذري
 .لكضكحو(ب)كفرد، كما أكبتو مف (: أ)في  (9)
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. يبلصقو مف تميبو بككرة الصقاؿ، كما يمكح فيو مف البريؽ (1)بما: (بككرة ًصقىالو كبىًرٍيقوً )
نكر جمالو كحسنو، كما يظيرفيو مف الطبلكة كالنضارة المعجبة، فيك كا : (كبصيص ديباجو كركنقو)

. بالمجـ المختمفة (2)لديباج مف الحرير المخمكط في نسجو
قة مف أنكاع مختمفة غضَّة طريَّة ناعمة: (فيك كاألزاىير المبكككة) . المتفرّْ
بّْيا أمطار ربيع) ما رابؾ مف كؿ أمر، كأراد أنيا لـ تليّْرىا عمَّا لحقيا مف النعكمة : الريب: (لـ تيرى

. كالطبلكة أمطار الربيع فتليرىا عف حالتيا؛ لمايمحقيا مف برد كعصؼ ريحو
ذبكؿ بسبب حرشمس القيظ، كىك أشد ما يككف مف حرارة الشمس  (3)كال لحقيا: (كال شمكس قيظ)

في القيظ، كأراد أنيا لصفائيا كعظـ ركنقيا تشبو األزىار عند خركجيا مف أكماميا، لـ يمحقيا تليّْر 
. في حاؿ

. حسر عف كجيو المكاـ إذا أزالو : يزكؿ، مف قكليـ: (كقد ينحسر مف ريشو)
. كيسقط عف أف يككف لباسان لو أك يككف متصمة بو: (كيىٍعرىل مف لباسو)
ما تىٍفعىؿ كتككف : (فيسقط تترل) إما فىعىمىى مف التكاتر، كتاؤىا بدؿ مف كاك، كانتصابيا عمى الحاؿ، كا 

. التاء زائدة، كأراد أنيا تسقط كاحدة بعد كاحدة
. متتابعة (5)تنشر(: تباعان  (4)كتنبت)
أراد أنيا ممصقة بقصب الريش، كىك العمكد الذم يككف في كسطيا، فيزكؿ : (فينحتُّ مف قصبو)

. منيا بالسقكط
يعني كما تسقط الكرقة مف غصف الشجرة إذا عرض ليا عارض يكجب : (انحتات أكراؽ األغصاف)

. انحتاتيا
. كـ يتدارؾ ما سقط بأف ينمك عكضو، كيخمفو غيره: (كـ يتبلحؽ ناميان )
. في التماـ كالككافة كاإلعجاب: (حتى يعكد كييئتو قبؿ سقكطو)

 __________
. لما(: ب)في  (1)
. شنجو(: ب)في  (2)
. كال يمحقيا(: ب)في  (3)
. كينبت: كشرح النيج( ب)في  (4)
 .تنتكر(: ب)في  (5)
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. النبات (2)عند بدكه كاستكمالو في(: ألكانو (1)ال يخالؼ سائر)
. فيؤدم ذلؾ إلى االختبلؼ كالتبايف: (كال يقع لكف في غير مكانو)
فحت شعرة مف شعرات قصبو) ذا تصَّ . بالنظرالصحيح كالفكر الصافي: (كا 
. إسناد الرؤية إلييا مجاز، كاللرض رأ يت عند إبصارؾ ليا: (أرتؾ)
ال لبس  (3)تشبو لكف الكرد في اختبلط حمرتيا ببياض مكؿ لكف الكرد، أك حمرة قانية: (حمرة كردية)

. فييا بليرىا مكؿ لكف الكرد األحمر
. شديد الخضرة (4)نكع مف أنكاع الجكاىر: مكؿ لكف الزبرجد كىك: (كتارة خضرة زبرجدية)
الذىب، كأراد أنيا تشبو لكف الذىب في اصفرارىا، فيذه : العسجد ىك: (كأحيانان صفرة عسجدية)

األلكاف كميا حاصمة في ريشة كاحدة مف ريشو، فإذا صكبت النظر كقررت البصر إلى كاحد مف ىذه 
. الشعرات، أرتؾ ىذه األلكاف إلقبالؾ عمييا، ككجكدىا كميا في الشعرة الكاحدة

. الطير مف الحيكانات(: تصؿ إلى صفة ىذا (5)ككيؼ)
. الفيـ: قعره كأقصاه، كالفطنة: عميؽ الشيء: (عمائؽ الفطف)
. جكدة الطبع، كصفاء الذىف، كصحة اللريزة: كالقريحة: (أك تبملو قرائح العقكؿ)
. تطمب نظمو كتأليفو: (أك تستنظـ كصفو)
. عمى ما اشتمؿ عميو مف ىذه البدائع، كاستكلى عميو مف ىذه الحكـ: (أقكاؿ الكاصفيف)
. شعرة مف شعرات ريشو: (كأقؿ أجزائو)
. العقكؿ التي ىي طريؽ لمكىـ: (قد أعجز األكىاـ)
. كيٍنًو حقيقتو (6)تقع عمى: (أف تدركو)
ذا كاف بعض أجزائو غير مدركة حقيقة، : (كاأللسنة أف تصفو) باألقكاؿ كتحرز كيٍنو أكصافو، كا 

. أبعد عف ذلؾ (7)فمجمكعيا
 __________

. سالؼ: في شرح النيج (1)
(. أ)في، سقط مف  (2)
. أم شديدة الحمرة (3)
. الجكىر(: أ)في  (4)
. فكيؼ: في شرح النيج (5)
. عميو(: أ)في  (6)
 .فجمكعيا(: أ)في  (7)
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تنزه عف اإلحاطة بجبللو، كبيرالعقكؿ أم غمبيا بتعاليو عف إحاطتيا : (فسبحاف الذم بير العقكؿ)
. كقيرىا

. مف مخمكقاتو كىكالطاؤكس: (عف كصؼ خمؽ)
. أظيره لؤلبصار فيي تراه كما ترل سائر المدَّركات: (جبلَّه لمعيكف فأدركتو)
. بحدكد: (محدكدان )
. مخمكقان بعد أف لـ يكف: (مكَّكنان )
لفان ) . مف أجزاء كأبعاض كأكصاؿ: (كمؤَّ
. بيذه األصابيغ العجيبة: (ممكنان )
. أخرسيا عف اإلحاطة بو كأفحميا: (كأعجز األلسف)
. بيانيا كتحصيميا: (عف تمخيص صفتو)
. العجز(: بيا (1)كقعد)
يقاعو في الكجكد: (!عف تأدية نعتو) . إيجاده كا 
ألَّفيا تأليفان منتظمان مدمجان بعضو إلى بعض مدكران ممسان ليس (: مف أدمج قكائـ الذَّرَّة (2)سبحاف)

. مضرسان 
ة) . ذباب صلير دكف البعكضة: كىي: (كاليىمىجى
يا الختصاصيا بالكبر مف بيف سائر !(: مف خمؽ الحيتاف كالفيمة (3)إلى ما فكقيا) نما ذكرىا كخصَّ كا 

الحيكانات، ىذا مف حيكاف البر، كىك أكبرىا أعني الفيؿ، كىذا مف حيكاف البحر فإف بعض الحكت 
. يختص بخمؽ عظيـ
 __________

. كبعد بيا(: ب)في  (1)
. كسبحاف: كالنيج( ب)في  (2)
 .فكقيما: في شرح النيج (3)
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أف الرسكؿ عميو السبلـ بعث أبا عبيدة بف الجراح في سرية، : في سيرتو (1)كحكى ابف ىشاـ
،  (2)كزكدىـ جرابان مف تمر فأكمكه حتى نفد، حتى لقد كاف قدر قكت كاحد منيـ تمرة كاحدة كؿ يـك

فمما فرغ ذلؾ أجيدنا الجكع، فأخرج اهلل لنا دابة مف البحر فأكمناىا كسمنا عمييا، فأخذ أميرنا ضمعان 



 

 

في طريقو كـ أمر بأجسـ بعير معنا فحمؿ عميو أجسـ رجؿ منَّا فجمس  (3)مف أضبلعيا، فكضعيا
. ، كغير ذلؾ مف المخمكقات العظيمة(4)عميو كـ خرج مف تحتيا، كما مست رأسو

كتب عمى نفسو، : حمبلن عمىالمعنى، كأنو قاؿ (5)الكعد، كتعديتو بعمى: الكأم: (ككأل عمى نفسو)
مىى نىٍفًسًو الرٍَّحمىةى }كأقسـ عمييا، كما قاؿ تعالى  [. 12:األنعاـ]{كىتىبى عى

. أم عمـ مف حاليا، كسبؽ ذلؾ في المكح المحفكظ: (كرأل عمى نفسو): كفي بعض النسخ
. ، يمينانكشماالن (6)يتحرؾ كينصرؼ: (أال يضطرب)
. مف ىذه األشباح كميا: (شبح)
. الذم يككف قكامان لجسمو، كسببان لتصرفو(: أكلج فيو الركح (7)ممَّا)
قدر المكت، كالمكعد زماف الكعد، أم ىك الكقت : الحماـ بالكسر ىك: (!إال كجعؿ الًحمىاـ مكعده)

. الذم ال يتجاكزه
. التي يصؿ إلييا: (كالفناء غايتو)

 __________
 مؤرخ، ، ى213ىك عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، المتكفى سنة  (1)

كاف عالمان باألنساب كالملة كأخبار العرب، كلد كنشأ في البصرة، كتكفي بمصر، أشير كتبو السيرة 
(. 4/166األعبلـ )النبكية المعركؼ بسيرة ابف ىشاـ، ركاه عف ابف إسحاؽ 

، سقط مف : قكلو (2) (. ب)كؿ يـك
. فكضعو(: ب)في  (3)
. ، كىي ىنا باختبلؼ يسير310-4/309انظر الركاية في سيرة ابف ىشاـ  (4)
(. أ)بعمى، سقط مف  (5)
. كيتصرؼ(: ب)في  (6)
 .ما(: أ)في  (7)

(3/1041 )

 

إذا كاف كبلـ أمير المؤمنيف مؤذف بأف خمقة الطاؤكس عمى حقارتيا كضعفيا : كأقكؿ ىا ىنا
باإلضافة إلى المخمكقات الباىرة التناؿ، فكيؼ حاؿ خالقيا، إذان نككف عمى الكقكؼ عمى حقيقتو 

عيؼى بما ذكرناه كبلـ مف زعـ أف حقيقة ذات اهلل معمكمة لمبشر، كما حكينا عف المعتزلة  أبعد، كضى
. كغيرىـ

: كـ عقَّب ذلؾ بذكر حاؿ الجنة كصفاتيا بقكلو
. أراد نظرت كتفكرت بقمبؾ: (فمك رميت ببصر قمبؾ)



 

 

. إلى ما كصؼ اهلل في كتابو الكريـ، ككرد عمى لساف نبيو الرحيـ(: لؾ (1)نحك ما كصؼ)
. عزؼ نفسو عزكفان في كذا إذا زىد عنو: أم زىدت، يقاؿ: (لعىزفٍت نفسؾ)
ما ىك أغمى منيا  (2)إعراضان عنيا، كشكقان إلى لقاء: (عف بدائع ما أخرج إلى الدنيا مف شيكاتيا)

. كأنفس
. ما يمذُّ اإلنساف كيعجبو: جمع لذة كىك: (كلذاتيا)
. ما تركؽ النفس إليو كتشتييو: جمع منظر كىك: (كزخارؼ مناظرىا)
. تحيرت متفكران : (كلذىًىمت بالفكر)
. في األشجار التي تصفقيا الريح أم تحركيا(: أشجار (3)في اصطفاؽ)
العمكد مف : أدخمت عركقيا فلابت عف الرؤية، الككيب ىك: (غيّْبت عركقيا في ككيباف المسؾ)

. الرمؿ
. شكاطئيا كجكانبيا: (عمى سكاحؿ أنيارىا)
مف التمر بمنزلة العنقكد  (4)جمع كباسة، كىك العذؽ: كبائس: (كفي تعميؽ كبائس المؤلؤ الرطب)

. مف العنب
. اللصف الكاحد مف الشجر: كاحدىا عسمكج كىك: (في عساليجيا)
[. 48:الرحمف]{ذىكىاتىا أىٍفنىافو }: الشمراخ الكاحد، قاؿ اهلل تعالى: كاحدىا فىنىف كىك: (كأفنانيا)
. في ىيئاتيا، كطعكميا، كأجناسيا: (كطمكع تمؾ الكمار مختمفة)

 __________
(. ب)ما يكصؼ لؾ منيا، ككذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. بقاء: كفي نسخة أخرل( أ)في  (2)
. اصطفاؼ: في شرح النيج (3)
 .العرؽ، كىك تحريؼ(: أ)في  (4)
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ْـّ بكسر الكاؼ كىك: اللمؼ جمع غبلؼ، كىك: (في غمؼ أكماميا) : غطاء القاركرة، كالكمامة، كالًك
. كعاء الطمع كغطاء النكر الذم يككف فيو

. عسرة عمى جانييا (1)صعكبة كال: (تيجنى مف غير تكمؼ)
. عمى كفؽ إرادتو كشيكتو: (فتأتي عمى منية مجتنييا)
. المساكف المتقدـ ذكرىا: الضمير لممناظر، كىي: (كيطاؼ عمى نزُّاليا)
. ساحاتيا كجكانبيا: (في أفنية قصكرىا)



 

 

. تحكيمو مف إناء إلى إناء ليبقى الصافي منو: تصفيؽ الشراب: (باألعساؿ المصفقة)
قة) قة: (كالخمكر المركَّ . المصفَّاة: راؽ الشراب يركقو ركقان أم صفا، كالمركَّ
. أم ىـ قـك: (قـك)
تمادل في فعمو إذا فعمو مرة بعد مرة، كأراد أنيـ : (لـ تزؿ الكرامة تتمادل بيـ حتى حمكا دار القرار)

ًفيا إلى أف كاف منتياىا كغايتيا استقرارىـ في الجنة  طيرى ًفيا كى ما زالكا يكرمكف بأنكاع الكرامات، كتيحى
. كتكٌطنيـ ليا

. عف أف يككنكا منتقميف عنيا، كما ينتقمكف في أماكف األسفار: (كأمنكا نيقىمىة األسفار)
. لما نحكيو مف ىذه األكصاؼ، كنذكره مف ىذه العجائب(: أييا المستمع (2)فمك شلمت قمبؾ)
. يرد عميؾ نعتو كصفتو: (بالكصكؿ إلى ماييجـ عميؾ)
. المعجبة بنضارتيا: (مف تمؾ المناظر المكنقة)
. تعجمت نفسؾ شكقان : (لزىقت نفسؾ شكقان )
ًفيا: (إلييا) طيرى . إلى لذاتيا كعجائبيا كى
. نيضت منو: (كلتحممت مف مجمسي ىذا)
أراد إلى المكت؛ ألنو ال يمكف الكصكؿ إلييا إال بانقطاع التكميؼ، كذلؾ : (إلى مجاكرة أىؿ القبكر)

. ال يحصؿ إال بالمكت
. طمبان لمعجمة إلييا(: (3)استعجاالن بيا)

 __________
. كعمى عسره(: أ)في  (1)
. نفسؾ(: أ)في  (2)
بيا، كما أكبتو منيا كمف نسخة أخرل كمف : فكقيا( ب)ليا، ككتب الناسخ في (: ب)ك( أ)في  (3)

 .شرح النيج
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ياكـ ممف يسعى بقمبو) : باال جتياد في األعماؿ الصالحة ًليىٍعبيرى بيا: (جعمنا اهلل كا 
. الجنة بمطفو المكصؿ إلى رحمتو، ككريـ ملفرتو (1)في: (إلى منازؿ األبرار برحمتو)
 
 كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا بني أمية (156)
القدكة، كأردا أف الصليرمنكـ عميو اال قتداء بالكبير في : األسكة ىي: (ليتأسَّ صليركـ بكبيركـ)

. أفعالو كأعمالو مف الخير، كاصطناع المعركؼ



 

 

نما خصَّ التأسي بالصلير ألف : (كليرأؼ كبيركـ بصليركـ) أراد أف الكبير عميو الرأفة بالصلير، كا 
الكبير ىك أحؽ باالقتداء، لما تقدـ لو مف الخبرة كالسبر لؤلحكاؿ كميا، كظيكر الحنكة في حالو، 

نما خص الرأفة بالكبير ألنو أحؽ بيا لضعؼ حالة الصلير فيك أكلى ال محالة بيا، كىذا ىك الذم  كا 
، [10:الحجرات]{ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه }: كرد بو الشرع كامتاز بو المسممكف عف غيرىـ، كما قاؿ تعالى

(. 2)((المسممكف كالبنياف يشد بعضو بعضان )): كفي الحديث
 __________

. إلى(: ب)في  (1)
:  كقكلو86ركاه اإلماـ الميدم أحمد بف يحيى المرتضى عميو السبلـ في تكممة األحكاـ ص  (2)
، كأخرج نحكه اإلماـ المرشد باهلل في األمالي ((المؤمنكف)): ، في تكممة األحكاـ((المسممكف))

كفي مكسكعة أطراؼ الحديث  ((المسمـ لممسمـ كالبنياف يشد بعضو بعضان )):  بمفظ2/178الخميسية 
كالشجرم ىك اإلماـ المرشد باهلل يحيى بف :  قمت2/178 كعزاه إلى أمالي الشجرم 8/675النبكم 

. (ع)الحسيف الشجرم 
، 4/1999أخرجو مسمـ في صحيحو  ((المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضان ))كالحديث بمفظ 

 .4/325، كالترمذم في سننو 1/182كالبخارم في صحيحو 

(3/1044 )

 

فاة الجاىمية (1)كال) كأىؿ الجفاء المختصكف بو مف بيف سائر الخبلئؽ، كىـ عبدة (: تككنكا كجي
: األككاف كاألصناـ مف العرب، كبياف جفائيـ ىك أنيـ

فقو الشيء إذا فيمو، أم أنيـ ال يفيمكف شيئان مف أمكرالديف، كاليعرفكف : (ال في الديف يتفقيكف)
. طرفان مف أحكالو

ـٍ إياه مف أحكاؿ الشرائع كتعريؼ األلطاؼ : (كال عف اهلل يعقمكف) ، (2)[الخفية]ما يصمحيـ مما أىٍبمىلىيي
: كمكميـ فيما ىـ عميو مف اللفمة عف اهلل، كعدـ التفقو كالتعقؿ عف اهلل

: جمع أدحى كىك: القشر األعمى مف البيضة، كاألداح: القيض ىك(: (3)كقيض بيض في أداحو )
أيضان عمى كزف أفعكؿ لمكضع  (4)أدحى: مكضع بيضيا، كيقاؿ: مكضع تفريخ النعامة، كمدحاىا

. مراحيا أيضان، ألنيا تدحكه برجميا تبسطو كتفرخ فيو كليس ليا عش كالطائر
 __________

. فبل تككنكا(: ب)في  (1)
. زيادة في نسخة أخرل (2)



 

 

. أداحي(: ب)في  (3)
 .تمت. أدحيي عمى كزف أفعكؿ: ظ: بقكلو( ب)ظنف في ىامش في  (4)
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أراد أف البيض التي تككف في األداحي ليس يخمك حاليا، : (يككف كسرىا كزران، كيخرج حضانيا شران )
ف كاف  (1)إما أف يككف لمنعامة فإف كسرتو كاف عميؾ كزران، إذ الكجو يتيح كسره بلير غرض فيو، كا 

ذلؾ البيض لمحية كترؾ عف الكسر خرج حضانيا شران؛ ألنو يككف حيات، فيك ال يخمك عف ىاتيف 
الحالتيف، فيكذا يككف حاؿ جيَّاؿ الجاىمية الذيف يتعممكف أحكاـ الديف ممف يعمّْميـ، كال يريد اهلل 

فبل يعرل قتميـ عف إكـ  (4)عف إدراكو؛ إلعراضيـ عنو، إف قتمتيـ (3)كيخذليـ (2)تعالى تعٌمميـ
ف تركتيـ فبل ينشأ منيـ إال الشر كالفتنة، كالبيض في األداحي، كـ ذكر  لتمبسيـ باإلسبلـ، كا 

: األمرالذم جرل عمى بني أمية
الفان إذا غرم بو كعشقو، كاالسـ : في أياـ خبلفتيـ، يقاؿ: (افترقكا بعد ألفتيـ) ألؼ ىذا الشيء إٍلفان كا 

. األلفة (5)فيو
. الذم كاف يجمعيـ، كىك أمرىـ كاستحكاـ الدكلة ليـ: (كتشتتكا عف أصميـ)
قكا في الببلد كمزقكا : (فمنيـ آخذ بلصف) يعني أف بعضيـ يعتمد عمى غيره، كيتكؿ عميو، لما تفرَّ

(. 6)كؿ ممزؽ التجأكا إلى غيرىـ، كاستندكا إليو كتمسؾ كؿ كاحد منيـ بليره
 __________

. للير غرض: بلير عكض، كفي نسخة أخرل(: أ)في  (1)
. تفيميـ: في نسخة أخرل (2)
. فيخذليـ(: ب)في  (3)
. قتميـ(: أ)في  (4)
. منو: في نسخة أخرل (5)
أم : ما لفظو (فمنيـ آخذ بلصف):  في شرح قكلو9/284كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (6)

: يككف منيـ مف يتمسؾ بمف أخمفو بعدم مف ذرية الرسكؿ، أينما سمككا سمككا معيـ، كتقدير الكبلـ
كمنيـ مف ال يككف ىذه حالو، لكنو لـ يذكره عميو السبلـ اكتفاء بذكر القسـ األكؿ؛ ألنو داؿ عمى 

 .انتيى. القسـ الكاني
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حيث كاف ال يستقؿ بنفسو، كال يجد لو ممجأن سكل تمسكو بو، فميذا كاف كاقفان : (أينما ماؿ ماؿ معو)
. عمى حسب إرادتو يككف حيث كاف كيقع حيث كقع

عمى ىذه متعمقة بأمر محذكؼ تقديره أمرىـ ىذا : (عمى أف اهلل تعالى سيجمعيـ لشر يـك لبن ي أمية)
ف تفرقكا في الببلد كتبددكا  ، يريد أنيـ كا  فإف اهلل تعالى (1)[فييا]زائد عمى جمع اهلل ليـ لشر يـك

(. 3)عسكره كفرؽ جيشو (2)يجمعيـ ليـك عظيـ، كىك يـك كاف ىرب مركاف الحمار، كىـز
قطع مف السحاب رقيقة؛ ألنيا في أياـ الخريؼ تجتمع مف كؿ : القزع: (كما تجتمع قزع الخريؼ)

. ناحية
. لمايريد بذلؾ مف عذابيـ، كالنكاؿ بيـ: (يؤلؼ اهلل بينيـ)
. السحاب المتراكـ الذم يككف بعضو عمى بعض: الركاـ ىك(: يجعميـ ركامان  (4)[كـ])
المترادؼ يركب بعضو بعضان؛ لككرتو كعظمو، كأراد أنو يجمعيـ حتىيككنكا خمقان : (كركاـ السحاب)

. عظيمان متكاكفان 
مف أنكاع ببلئو، كعظائـ نقماتو ال تسدُّ عنيـ كال تلمؽ حتى يقضي (: أبكابان  (5)كـ يفتح اهلل عمييـ)

. اهلل فييـ أمره باالنتقاـ كقطع الدابر
(. 6)يرتحمكف: (يسيمكف)
: فيو ركايتاف: (مف مستكارىـ)

( 7)بالكاء بكبلث مف أعبلىا، كأراد مف حيث أزعجكا عف أماكنيـ التي كانت ليـ مستقران : أحدىما
. استكارالناقة أم أزعجيا لمنيكض: كمستكطنات، أخذان مف قكليـ

استشارالبعير : بالشيف مف أعبلىا كأراد مف المكاطف التي نعمكا فييا كسمنكا، أخذان مف قكليـ: ككانييما
. إذا سمف

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. كىرب(: أ)في  (2)
. 123-7/121انظر تفاصيؿ ذلؾ في شرح النيج البف أبي الحديد  (3)
. كالنيج( ب)زيادة في  (4)
. ليـ: في نسخة كشرح النيج (5)
. يرحمكف(: أ)في  (6)
 .مستقرات(: ب)في  (7)
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. في اإلسراع، يشير بيا إلى ما كاف مف تليير أحكاليـ، كىربيـ إلى ببلد األندلس: (كسيؿ الجنتيف)
كحكي أف عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ ىرب إلييا، كأقاـ ىك كعقبو فييا مدة 

طكيمة، كتابعو أىميا، كـ ىمككا ىنالؾ شارديف عمَّا كانكا فيو مف الخبلفة كالممؾ، فمكميـ فيماأصابيـ 
: بمافعؿ اهلل بسبأ لما طلكا كبلكا كأرسؿ عمييـ سيؿ العـر فتفرقكا في الببلد، كما قاؿ اهلل تعالى

ؽو } ـٍ كيؿَّ ميمىزَّ ٍقنىاىي مىزَّ تفرقكا أيدم سبأ، كسبب ذلؾ أف : كضرب بيـ المكؿ في التفرؽ، فقيؿ [19:سبأ]{كى
مف العيكف  (1)بمقيس جعمت عمييـ سدان ما بيف الجبميف، كسددتو بالبناء األكيد، ككاف يجمع األمكاء

يأخذكف الماء منيا عمى قدر حاجتيـ في السقي فمما كفركا كطلكا  (2)كاألمطار، كتركت فيو خركقان 
لىقىٍد }: ، كالجنتاف ىما ما حكاه اهلل تعالى في قكلو(4)فنقبو، فأغرقيـ بو (3)كبلكا، أرسؿ عمييـ الجرذ

نَّتىافً  ـٍ آيىةه جى ًنًي ، ككؿ كاحدة منيما مشتمؿ عمى عدة ككيرة مف البساتيف، [15:سبأ]{كىافى ًلسىبىإو ًفي مىٍسكى
نما أراد الشطيف العظيميف عف يميف كشماؿ، فأرسؿ اهلل عمييـ مف السيؿ ما  (5)كلـ يرد بساتيف؛ كا 

. غيَّر ذلؾ كمو كىدمو
الحفير الذم يستقر فيو الماء، أم لـ تسمـ : القارَّة بتشديد الراء ىي(: (6)حيث لـ تسمـ عميو قاٌرة)

. عف الخراب كاليدـ
. تردَّه عف النفكذ لقكتو، كشدة أمره(: أكمة (7)كلـ تكبت لو)

 __________
. الماء(: ب)في  (1)
. كيركب فيو خركقان (: أ)في  (2)
. أرسؿ اهلل عمييـ الجراذ(: ب)نكع مف الفيراف، كالعبارة في : الجرذ (3)
. 3/585انظر الكشاؼ  (4)
(. أ)مف، سقط مف : قكلو (5)
. فارَّة(: أ)في  (6)
 .عميو: في النيج (7)
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دُّ سىنىنىوي ) . جاء مف الجبؿ ما اليرد سننو أم كجيو: كجو الشيء الذم فيو يتكجو، يقاؿ: السنف: (كلـ يىري
. الجبؿ العظيـ: إلصاؽ البنياف بعضو ببعض، كالطكد ىك: الرصُّ : (رصُّ طكد)
ما ارتفع مف األرض، كالمعنى في ىذا أف السيؿ : الحداب جمع حدب، كىك: (كال ًحداب أرض)

لقكتة، كفخامة حالو، لـ ترده عما ىك فيو األطكاد العظيمة مف الجباؿ كالاألكاـ الكاسعة الطكيمة، كما 
ألحد تدفعو، فنعكذ  (1)في سائر السيكؿ التي أريد بيا الرحمة، فأما ما أريد بو النقمة كالعذاب، فبل يده 



 

 

!. النافذ، كقدره السابؽ (2)باهلل مف قضائو
قيـ، كالذعذعة: (يذعذعيـ اهلل) : التفريؽ، بذاؿ منقكطة مف أعبل ىا، كالضمير لبني أمية: أم يفرّْ
. الضمير هلل أك لمسيؿ: (في بطكف أكديتو)
متفرقيف في األكديو التي ينبع منيا الماء ىربان  (3)إما جعمناىـ: (كـ يسمكيـ ينابيع في األرض)

ماأدخمناىـ في بطكف األكدية قتبلن كمكتان، مف قكليـ سمكتو في األرض فانسمؾ أم أدخمتو : كتشريدان، كا 
فدخؿ، ككؿ ذلؾ قدفعمو اهلل بيـ، كيحتمؿ أف تككف ىذه الضمائر لسبأ، كحكاية ما فعؿ اهلل بيـ لما 

. أىمكيـ بالسيؿ، كتمكيؿ حاؿ بني أمية بحاليـ في ذلؾ، إياؾ أعني فاسمعي يا جارة
. لو حؽ أخذ منيـ (4)أم مف كاف عندىـ: (يأخذ بيـ مف قـك حقكؽ قـك)

 __________
. فبل شيء ألحد يدفعو(: أ)في  (1)
. مف شر قضائو(: ب)في  (2)
. جعميـ(: ب)في  (3)
 .عند(: أ)في  (4)
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ًقبىمىيـ كأرأدركو في حقيـ لما صاركا إليو مف الذؿ  (1)كمف كاف لو: (كيمٌكف لقـك في ديارقـك)
مكر كال  (2)كاليكاف، فكؿ كاحد ممف قيركه يتذكر ما كاف عمييـ لو فيأخذه منيـ، إذ ال يخاؼ فييـ

، كالمعنى أف اهلل تعالى جعؿ األياـ  يخشى مف جيتيـ سطكة، كيحتمؿ أف يككف ىذا عمى جية العمـك
مف ىذا، كيرفع ىذا كيضع ىذا، كما قاؿ  (3)مداكلة بيف الخمؽ فيعزُّ ىذا كيذؿُّ ىذا، كيمكّْف ىذا

ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى النَّاسً }: تعالى ًتٍمؾى األىيَّا [. 140:آؿ عمراف]{كى
. يزكؿ كيتفرؽ، يعني بني أمية: (كايـ اهلل ليذكبفَّ ما في أيدييـ)
. بعد الرفعة بالخبلفة كالممؾ، كاالستيبلء عمى الخمؽ بالقير كالظمـ: (بعد العمك كالتمكيف)
مف العمـك التي  (4)فيصير ماء متبلشيان بعد أف كاف شحمان، كىذه: (كما تذكب األىٍليىةي عمى النار)

. أعمميا إياه رسكؿ اهلل كأقرَّىا في نفسو؛ ألف مكؿ ىذا يككف أمران غيبيان ال يككف إال بإعبلـ اهلل تعالى
يخذؿ بعضيـ بعضان عف القياـ بالحؽ، كاالنتصار : (أييا الناس، لكلـ تتخاذلكا عف نصر الحؽ)

. بجانبو
ىمالو: (كلـ تىًينىكا عف تكىيف الباطؿ) . كلـ تضعفكا عف خذالف الباطؿ كا 
. مف ليس حالو كحالكـ في الشدة كالقكة كالبطش: (لـ يطمع فيكـ مف ليس مكمكـ)
. غيركـ (5) [مف]كلـ ينصر عميكـ مف نصر : (كلـ يقكى مف قىًكمى عميكـ)



 

 

. فنصر عميكـ عدككـ كخذلتـ: (لكنكـ تيتـ متاه بن ي إسرائيؿ)
 __________

. بو، كما أكبتو مف نسخة أخرل(: ب)ك( أ)في  (1)
. منيـ: في نسخة أخرل (2)
. ليذا(: ب)في  (3)
. كىذا(: ب)في  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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ذلؾ في ستة فراسخ، يسيركف كؿ يـك مجديف  (1)حكي أف التيو لبككا فيو أربعيف سنة، كما حكى اهلل
في السير، حتى إذا كىمُّكا كممُّكا كأمسكا إذ ىـ بحيث ارتحمكا، ككاف اللماـ يظميـ مف حر الشمس، 

ىك الترٍنجبىيف : ، فالمفُّ (2)كيطمع عمييـ عمكد مف نكر الميؿ يضيء ليـ، كينزؿ عمييـ المفُّ كالسمكل
(. 3)طائر يسمى السماني: مكؿ الكمج ينزؿ عمييـ مف طمكع الفجر إلى طمكع الشمس، كالسمكل

. أراد الحيرة، كالذىاب عف الحؽ: (كلعمرم ليضٌعففَّ لكـ التيو مف بعدم أضعافان )
في التيو، كليس حاليـ كحاليـ في ذلؾ؟  (4)سؤاؿ؛ ماك جو تشبيييـ بحاؿ بني إسرائيؿ

كجكابو؛ ىك أنو عميو السبلـ شبَّو حالو فيما أمر بو أصحابو مف الجياد لمبلاة بحاؿ مكسي كىاركف 
كما خالؼ بنك إسرائيؿ، ففعؿ اهلل بكـ مكمما  (5)في أمرىما لقكميما بدخكؿ األرض المقدسة، فخالفتـ

فعؿ بيـ، فتيتـ عف الحؽ كضممتـ عنو خذالنان مف اهلل تعالى لكـ، كما تاه بنك إسرائيؿ، ككاف التيو 
بيٍعدىكيـ عنو أككر  عقكبة ليـ عمى التأخر عف الدخكؿ بيت المقدس، كأراد أف زيلكـ بعدم عف الحؽ، كى

. مف أيامي
 __________

. في ذلؾ(: ب)في  (1)
. 1/656انظر الكشاؼ  (2)
كقاؿ اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادم إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عمييما السبلـ في  (3)

المف فيك :  في كتاب اإليضاح في تفسير المف كالسمكل قاؿ ما لفظو2/131مجمكع كتبو كرسائمو 
شيء كاف يقع عمى الشجر، طعمو كطعـ السكر، يضرب إلى لكف الخضرة، كقد ربما كجد اآلف منو 
الشيء اليسير، فكاف بنك إسرائيؿ يأكمكنو، كالسمكل فيك طائر دكف الحماـ، كقد يككف بالحجاز ككيران، 

. انتيى. فكانكا يأكمكنو مع المف



 

 

. ما كجو تشبيييـ ببني إسرائيؿ(: ب)في  (4)
 .فخالفتيـ(: ب)في  (5)
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تركتمكه بمنزلة الشيء الذم يككف كراء الظير فبل يمتفت إليو، (: خمفتـ الحؽ كراء ظيكركـ (1)بما)
. كال يعكؿ عميو

: فيو كجياف: (كقطعتـ األدنى، ككصمتـ األبعد)
أف يريد نفسو بذلؾ لقربو منيـ فقطعكه مع قربو منيـ بمخالفتو فيما يأمرىـ بو، ككصمتـ : أحدىما

ف كاف بعيدان عنكـ (2)األبعد عنكـ لمكافقتكـ . لو فيما يريد كا 
في أعينكـ بالمخالفة لو، ككصمتـ الباطؿ  (3)أف يريد قطعتـ الحؽ مع قربو إليكـ، ككضكحو: ككانييما

. مع بيٍعًده، كبطبلف أمره لمكافقتكـ لو كاعتمادكـ عميو
. يشير إلى نفسو: (كاعممكا أنكـ إف اتبعتـ الداعي لكـ)
. طريقو فيما أمر بو كنيى عنو: (سمؾ بكـ منياج الرسكؿ)
. كىك األخذ عمى غيرطريؽ: (ككفيتـ مؤكنة االعتساؼ)
طرحتـ األمر المكقؿ اللالب لكـ مف فكؽ أعناقكـ، كعنى (: (4)كنبذتـ الكّْقؿ الفادح عف األعناؽ)

كنبذتـ الكقؿ : )عمى ظيكرىـ مف أكزار المخالفة، فميذا قاؿ (5)بذلؾ أف اتّْباعيـ لو يزيؿ ما قد حممكه
. يشير إلى ذلؾ (الفادح

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ في أكؿ خبلفتو  (157)
. كىك القرآف: (إف اهلل سبحانو أنزؿ كتابان )
. إلى كؿ خير: (ىاديان )
األعماؿ الصالحة كاألعماؿ السيئة، أكاليدل كالضبلؿ، أك غير ذلؾ مما : (بيَّف فيو ال خير كالشر)

. يككف خيران كشران، فإف القرآف مشتمؿ عميو
. طريؽ الجنة: (فخذكا نيج ال خير)
. إلييا: (تيتدكا)
. ميمكا: (كاصدفكا)
. طريقو: (عف سمت الشر)
. قصد إذا عدؿ: تصيبكا القصد مف ذلؾ، أك تعدلكا أم تستقيمكا، مف قكليـ: (تىٍقًصدكا)

 __________



 

 

. بما، زيادة في النيج: قكلو (1)
. لمكافقتيـ(: أ)في  (2)
. كرسكخو في أنفسكـ(: ب)في  (3)
. عف األعناؽ، زيادة في النيج: قكلو (4)
 .تحممكه(: ب)في  (5)
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ما تقرب إليَّ )): تحذير عف تركيا، كأراد الزمكا الفرائض، كفي الحديث: (!الفرائض الفرائض)
((. ما افترضت عمييـ (1)المتقربكف بمكؿ أداء

. أحسنكا تأديتيا عمى الكجو الذم أراده منكـ: (أدَّكىا إلى اهلل)
. تكصمكـ إلى ككاب اهلل بدخكؿ الجنة إذ ىي جزاء عمييا: (تؤٌدكـ إلىالجنة)
ـ حرامان غير مجيكؿ) ـ اهلل تعالى عمى عباده قد أكضحو كبيَّنو (: (2)إف اهلل حرَّ أراد أف جميع ما حرَّ

نما فعؿ ذلؾ لئبل يككف لمعباد  عمى لساف نبيو، كبما قرره في العقكؿ مف المنع منو فميس مجيكالن، كا 
ـ عمينا ما ال نعممو مف ذلؾ . حجة بعد ذلؾ، كلئبل يقكلكا حرَّ

 __________
 9/105، كالحديث أكرده في مكسكعة أطراؼ الحديث النبكم الشريؼ (ب)أداء، سقط مف : قكلو (1)

ما تقرب إلٌي عبدم بمكؿ أداء )): كلو شاىد بمفظ. 8/477كعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 
. 12/520، كأبك يعمى في مسنده 10/269أخرجو مف حديث الييكمي في مجمع الزكائد ( (فريضتي

 .كأحؿ حبلالن غير مدخكؿ: بعده في النيج (2)

(3/1053 )

 

ـ كميا) أراد أف المساجد ليا حرمة، كالكعبة ليا حرمة، كغير ذلؾ : (كفضَّؿ حرمة المسمـ عمى الحيرى
مما كضع اهلل لو حرمة، كلكف المؤمف حرمتو فكؽ ىذه الحـر عند اهلل تعالى؛ لمايريد مف كرامتو 

إف الرسكؿ عميو السبلـ ضرب بيده يكمان عمى جدار )): باإليماف بو، كاإلقرار بتكحيده، كفي الحديث
فؾ كعظَّمؾ، كلكفَّ حرمة المؤمف أعظـ عند اهلل منؾ: الكعبة، كقاؿ ، كمف ىذه حالو ((إف اهلل شرَّ

مف آذل مؤمنان فقد آذاني، كمف : ))في كؿ ما يؤذيو، كفي الحديث (1)فالكاجب االنكفاؼ عف أذيتو
سيكلىوي لىعىنىييـي }: كـ تبل قكلو تعالى (2( )(آذاني فقد آذل اهلل، كمف آذل اهلل لعنو اهلل الًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كىرى



 

 

ٍنيىا كىاآلًخرىةً  مف قاؿ في : ))أف يقاؿ فيو ما ليس فيو، كفي الحديث (3)أك [57:األحزاب]{المَّوي ًفي الدُّ
( 4()(مؤمف ما ال يعممو أقامو اهلل عمى تؿٍّ مف تبلؿ جينـ، حتى يخرج عمَّا يقكؿ كما ىك بخارج

. كخميؽ بمف قرع سمعو ىذه الكعيدات الشديدة أال يقرب شيئان مف ذلؾ، كأف يككف عمى حذرمنو
. المَّييَـّ، اجعؿ حظَّنا مف ذلؾ السبلمة

 __________
. ذاتو(: ب)في  (1)
الحديث، أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ...(( مف آذل مسممان فقد آذاني: ))كرد بمفظ (2)
. 1/291، كالمنذرم في الترغيب كالترىيب 1/284، كالمعجـ الصلير 4/61
. كأف(: ب)في  (3)
قاؿ :  بسنده عف عمي عميو السبلـ قاؿ551لو شاىد أخرجو اإلماـ أبك طالب في األمالي ص  (4)

مف بيت مؤمنان أك مؤمنة أك قاؿ فيو ما ليس فيو، أقامو اهلل )): رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ 
كلو شاىد آخر أخرجو أبك نعيـ في _… _ (.(يـك القيامة عمى تؿ مف نار حتى يخرج مما قاؿ فيو

مف قاؿ في مؤمف ما ال يعمـ حبسو اهلل عمى جسر جينـ حتى يخرج )): ، بمفظ8/189حمية األكلياء 
 (.(مما قاؿ
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دان هلل تعالى : (كشدَّ باإلخبلص كالتكحيد حقكؽ المسمميف في معاقدىا) أراد أف كؿ مف كاف مكحّْ
كيعظمانو عما  (1)مخمصان لدينو عف الشرؾ، فإف اإلخبلص كالتكحيد يؤكداف حقو، كيكرمانو

كيشدانو عف السقكط، كيكجباف كضع الحقكؽ عمى ما عقدت عميو، كالكفاء بيا مف الذمـ  (2)يعتريو
. كالعيكد كالمكاكيؽ

أراد أف المسمـ حقيقة مف كؼَّ يده عف أمكاؿ الناس (: (3)فالمسمـ مف سمـ المسممكف مف يده كلسانو)
. كالليبة كالنميمة (4)بالظمـ كالتعدم، ككؼَّ لسانو عف أعراضيـ بالنقص

ٍينان كعمى جية االستقراض بطيبة مف نفسو: (إال بالحؽ) . مف ذلؾ فيؤخذ دمو قصاصان، كيؤخذ مالو دى
: فيو ركايتاف (إال بما يجب): أم اليباح ذلؾ ألحد، كقكلو: (كال يحؿ أذل المسمـ إال بما يجب)

االستكناء فيو متصبلن، كيككف المعنى اليباح أذل  (5)أف يككف بالجيـ، كعمى ىذا يككف: أحدىما
المسمـ بشيء مف األشياء إال بما يجب، كذلؾ نحك الجرح عند الحاكـ فإف مكؿ ىذا يككف كاجبان 

. ألجؿ االحتياط في الشيادة
أف يككف بالحاء كعمى ىذا يككف االستكناء منقطعان، كيككف المعنى فيو ال يحؿ أذل المسمـ : ككانييما

. لكف يذكر بما يحب مف الذكر



 

 

 __________
. كيمزمانو(: ب)في  (1)
(. ب)عما بعده، كما أكبتو مف : يعيره، كفي نسخة أخرل(: أ)في  (2)
. مف لسانو كيده: ك في شرح النيج( ب)في  (3)
. بالبلض(: أ)في  (4)
 (.أ)يككف، سقط مف : قكلو (5)
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أم أحرزكا ما يعُـّ نفعو لكافة المسمميف، كاترككا ما يعُـّ ضرره عمى الكافة، : (بادركا أمر العامة)
صبلح الطرقات كالمناىؿ كالمساجد، فإف ىذه األمكر إصبلحيا مما يتعمؽ  كىذا نحك الجياد كا 

أحد، كما لحقيا مف الضرر فإنو يعُـّ الكافة أيضان، كليذا كاف نفعيا  (1)بالكافة، كال يختص أحد بحؽ
. عند اهلل عظيمان لما يمحؽ فييا مف الصبلح

أراد كأصمحكا أمر الخاصة، كىك ما يختص اآلحاد كاألفراد، كىك : (كخاصة أحدكـ كىك المكت)
. إصبلح حاؿ اآلخرة قبؿ كقكع المكت فيقطع ذلؾ كمو

يريد أف اآلجاؿ منقطعة في األزمنة المستقبمة، كفييا انقطاع كؿ أمر كاليأس : (فإف اليأس أمامكـ)
. مف كؿ شيء

ف الساعة تحدك بكـ) . تسكقكـ مف كرائكـ، كتحككـ عمى السير إلى القيامة(: مف خمفكـ (2)كا 
أراد تخففكا مف أشلاؿ الدنيا كأعماليا كتبعاتيا، تمحقكا بأىؿ الصبلح التاركيف لمدنيا، : (تخففكا تمحقكا)

. كالعامميف لآلخرة
أم أف مف سبؽ منكـ فإنو مكقكؼ حتى يمحؽ بو اآلخرمف الخمؽ ليـك : (فإنما ينتظر بأكلكـ آخركـ)

. يجمع اهلل فيو األكليف كاآلخريف كىك يـك القيامة
. بترؾ الظمـ ليـ كالرحمة لضعيفيـ، كالتكقير لكبيرىـ: (اتقكا اهلل في عباده)
صبلح أحكاليا بالعدؿ، كتطييرىا عف جميع المعاصي: (كببلده) . بترؾ الفساد فييا كا 
. عف كؿ شيء مف األعماؿ، كبيرىا كصليرىا، كجميميا كدقيقيا: (فإنكـ مسؤكلكف)

 __________
. دكف(: ب)في  (1)
 .تحدككـ: في نسخة كشرح النيج (2)
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ـى عصي اهلل فييا: (حتى عف البقاع كالبيائـ) ـى ظيًممىت؟ كًل ؟، كالسؤاؿ عف (1)فالسؤاؿ عف البقاع ًل
ًبرىتٍ : البيائـ ـى صي مّْمت ما ال تطيقو؟، كفي الحديث(2)ًل ـى حي إف اهلل تعالى عذب امرأة في حبس : ))؟ كًل

((. األرض (3)ىرَّة، فبل ىي أطعمتيا كسقتيا، كال ىي أرسمتيا تأكؿ مف خشاش
(. 5)بامتكاؿ ما أمر بو(: اهلل (4)أطيعكا)
. بمكاقعة ما نيى عنو: (كال تعصكه)
. أمكنكـ فعمو: (فإذا رأيتـ الخير)
. فافعمكا بو، كىذا عاـ في جميع الخيرات كميا: (فخذكا بو)
ذا رأيتـ الشر) . عاينتمكه: (كا 
. اترككه كال تشتلمكا بو، كىذا عاـ في جميع أنكاع الشر كميا: (فأعرضكا عنو)
 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ بعدما بكيع لو بالخبلفة (158)

: لك عاقبت قكمان ممَّف أجمب عمى عكماف، فقاؿ ليـ: مف أصحابو (6)كقد قاؿ أقكاـ
أم يا إخكتاه عمى جية النداء ليـ، أك يا إخكتي فأبدؿ مف الياء ألفان كما مرَّ في : (7) (يا إخكتا)

. نظائره
مف كجكب ذلؾ، كالقطع عمى ككنيـ مخطئيف فيما أتكه مف القبيح : (إني لست أجيؿ ما تعممكف)

. كالمنكر العظيـ في قتمو، كفي ىذا داللة عمى تنزيو ساحة أمير المؤمنيف عف الرضا بما كاف إليو
 __________

. بيا(: ب)في  (1)
. أم حبست كمنعت (2)
دخمت : ))كالحديث بمفظ. (2/33النياية البف األكير )أم ىكاميا كحشراتيا، الكاحدة خشاشة  (3)

ركاه في مطمح ( (امرأة النار في ىرة ربطتيا فمـ تطعميا، كلـ تدعيا تأكؿ مف حشائش األرض
، 2/833،834، كالبخارم 4/2022،2023 عف ابف عمر، كالحديث في مسمـ 78اآلماؿ ص 

. 2/305، كصحيح ابف حباف 2/315، كصحيح ابف خزيمة 3/1205
. كأطيعكا: كشرح النيج( ب)في  (4)
. ما أمره(: أ)في  (5)
. قـك: كشرح النيج( ب)في  (6)
 .يا إخكتاه: في شرح النيج (7)
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في إسبلمو في قمكب ككير  (1)قد كاف كقع في خبلفتو أمكر أنكرت عميو حتى طرؽ ذلؾ النكر: نعـ
. مف أفاضؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ

كيحكى عف الحسف بف عمي، كعماربف ياسر، أنيما اختصما إلى أمير المؤمنيف في إسبلمو، فقاؿ 
. قتؿ مسممان : قتؿ كافران، كقاؿ الحسف بف عمي: عمار

: فقاؿ أمير المؤمنيف منكران لذلؾ
(. 2)فسكت عمار (يا عمار، أتكفر برب يؤمف بو عكماف)
. أيف القكة التي تكصمني إلى ذلؾ، كىك إنما يتكجو بشرط التمكف مف ذلؾ: (كلكف كيؼ لي بقَّكة)
. عمى قتمو: (كالقـك المجمبكف)
. مف النجدة كالقكة في أمرىـ: (عمى حد شككتيـ)
. بالقير كاللمبة: (يممككننا)
مف غريب الكبلـ كبديعو  (يممككننا، كال نممكيـ): كال نقدر عمى أخذ الحؽ منيـ، كقكلو: (كال نممكيـ)

. الذم يقضى منو العجب، كتحار في كيٍنًو جزالتو كببلغتو األفياـ
. ىا لمتنبيو كىـ اسـ مضمر، كىؤالء اسـ لئلشارة مع التنبيو أيضان : (كىاىـ ىؤالء)
. جمع عبد: قامت كككبت، كالعبداف: (قد كارت معيـ ًعبدىانكـ)
. جمع غرّْ كىك الجاىؿ: اجتمعت كانضمَّت، كاألغرار(: (3)كالتفَّت بيـ أغراركـ)
(. 5)عظائميا: الخيارمف الجمع، كجبلئؿ األمكر: ، كالجمة(4)أككركـ كمعظمكـ: (كىـ جبللكـ)
. مف أجؿ ككرتيـ كنجدتيـ: (يسكمكنكـ)
. مف األمكر المكركىة: (ما شاءكا)
. كالحاؿ عمى ىذه الصفو: (كىؿ تركف)
. في نفكسكـ مف ذلؾ (6)مما: (!مك ضعان لقدرة عمى شئ تريدكنو)

 __________
. الشؾ: كفي نسخة أخرل( ب)في  (1)
 عف قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد في الملني، كانظر الملني 3/48شرح ابف أبي الحديد  (2)

20/2/54 .
. كالتفت إلييـ أعرابكـ: العبارة في النيج (3)
. كمعظكـ، كىك تحريؼ(: أ)في  (4)
. معظماتيا(: ب)في  (5)
 .ما(: ب)في  (6)
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. كىك ماكاف مف قتؿ عكماف، كاإلجبلب عميو: (إف ىذا األمر)
يريد أف ذلؾ إنما كاف مف أجؿ ضلائف كانت في الجاىمية، كأحداث متقدمة فسكف : (أمر جاىمية)

. أمرىا في حياة الرسكؿ كـ تذكركىا بعد كفاتو
أف النبي صمى اهلل عميو لما شرع في عمارة مسجده عقيب : كيحكى ما نقمو ابف ىشاـ في سيرتو

: قدكمو مف مكة، جعؿ عمار يرتجز بقكلو
ال يستكم مف يعمر المساجدا 

كمف ييرىل عف اللبار حائدا يدأب فييا قائمان كقاعدا 
كاهلل لئف ال تسكت ألعرض بيذه : يعرّْض بذلؾ إلى عكماف ككاف قريب عيد بعرس، فقاؿ عكماف

ما ليـ كلعمار، عمار يدعكىـ إلى الجنة، )): العصا عمى عينيؾ، فبمغ ذلؾ الرسكؿ فلضب، كقاؿ
عمار جمدة ما بيف عيني كأنفي فإذا بيًمغى ذلؾ مف الرجؿ، فمف : ))كـ قاؿ( (كىـ يدعكنو إلى النار

( 1()(ييٍستىبؽى فا جتنبكه
 __________

أخرج نحك ركاية ابف ىشاـ التي حكاىا المؤلؼ ىنا اإلماـ أبك العباس الحسني رضي اهلل عنو  (1)
ماليـ كلعمار يدعكىـ إلى )):  عف ابف إسحاؽ كالحديث فيو بمفظ230في المصابيح في السيرة ص

، كأكرد ركاية ابف ىشاـ اإلماـ القاسـ ((الجنة كيدعكنو إلى النار، إف عماران جمدة ما بيف عيني كأنفي
كانظر سيرة .  في ذكر مسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ2/124بف محمد في االعتصاـ 

كارتجز عمي بف أبي : ، كنقميا المؤلؼ ىنا باختصار، كفي سيرة ابف ىشاـ115-2/114ابف ىشاـ 
: طالب رضي اهلل عنو يكمئذ

ال يستكم مف يعمر المساجدا 
 

يدأب فييا قائمان كقاعدا 
 

كمف يرل عف اللبار حائدا 
 

بملنا أف عمي بف أبي : سألت غير كاحد مف أىؿ العمـ بالشعر عف ىذا الرجز، فقالكا: قاؿ ابف ىشاـ
. طالب ارتجز بو فبل يدرل أىك قائمو أـ غيره

. فأخذىا عمار بف ياسر فجعؿ يرتجز بيا: قاؿ ابف إسحاؽ



 

 

 
فمما أككر ظف رجؿ مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ إنما يعرض : قاؿ ابف ىشاـ

قاؿ _… _ .بو، فيما حدكنا زياد بف عبد اهلل البكائي، عف ابف إسحاؽ، كقد سمى ابف إسحاؽ الرجؿ
قد سمعت ما تقكؿ منذ اليـك يا ابف سمية، كاهلل إني ألراني سأعرض ىذه العصا : فقاؿ: ابف إسحاؽ
ما ليـ )): فلضب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كـ قاؿ: قاؿ. كفي يده عصا: ألنفؾ، قاؿ

كلعمار، يدعكىـ إلى الجنة كيدعكنو إلى النار، إف عماران جمدة ما بيف عيني كأنفي، فإذا بمغ ذلؾ مف 
 (.(الرجؿ فمف ييستىبؽ فاجتنبكه
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(. 1)، فتمؾ أمكر كانت سابقة
ف ليؤالء القـك) . قتمة عكماف: (كا 
. قكمان يمدُّكنيـ كيككنكف عكنان ليـ عمى مف قاتميـ: (مادَّة)
. كىك حربيـ كقتاليـ: (إف الناس مف ىذا األمر)
. عـز عميو كىَـّ بو: (إذا حيرّْؾ)
. أحكاؿ مختمفة، كمذاىب متفرقة عند الشركع فيو: (عمى أمكر)
. قـك يركف أف قتاليـ صكاب كما ىك رأيكـ: (فرقة ترل ما تركف)
ما : (كفرقة ترل ما التركف) بكف رأييـ في ذلؾ، كا  كقـك آخركف اليركف ذلؾ صكابان، إما ألنيـ يصكّْ

. ، كقتؿ كقتاؿ عظيـ، كيفتح الشجار كالخصكمة(2)ألف القتاؿ يؤدم إلى منكر ككير
كقـك آخركف يزعمكف أف ما فعمكه خطأ، كأف قتاليـ يككف خطأن أيضان، : (كفرقة ترل ال ىذا كال ىذا)

. فيذه مذاىب الناس في ذلؾ
. عف حربيـ: (فاصبركا)
. غضبيـ (3)تسكف سكرة: (حتى ييدأ الناس)
في الحمـ، كاألناة كتبصرالعكاقب، كترجع أحبلـ ذكم النيى إلييـ، كيزكؿ : (كتقع القمكب مكاقعيا)

. الطيش كالفشؿ
. مف أىميا، ىذا كغيره مف الحقكؽ: (كتؤخذ الحقكؽ)
. أسمح الرجؿ فيك مسمح إذا صار ذا سماح: سيمة ذات سماحة، يقاؿ: (مسمحة)
. األمر (5[)ىذا]اسكنكا عف مراكدتي في (: (4)فاىدؤكا عن ي )
. ينتجو نظرم مف الحرب ليـ أك الكؼّْ عنيـ(: أمرم (7[)بو]يأتيكـ  (6)كانظركا ما)
. إما تجيمكف جيمة أك تفعمكف قضية بجيؿ: (كال تفعمكا فعمة)



 

 

. تيدـ أمكران قكية قد شيّْدت كميّْدت قكاعدىا: (تيضىٍعضعي قكة)
. قكة مف قكل الديف كتزيميا: (كتيٍسًقط مينَّة)
. ضعفان في اإلسبلـ كأىمو: (كتيكرث كىنان )

 __________
. تقية(: ب)في  (1)
. كبير(: ب)في  (2)
. كككبو كحدتو: سكرة اللضب (3)
(. أ)عني، سقط مف : قكلو (4)
. كىك في نسخة أخرل( ب)ك( أ)سقط مف  (5)
. ماذا يأتيكـ: في النيج (6)
 .زيادة في نسخة أخرل كالنيج (7)
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. عمى المسمميف: (كذلَّة)
. أسكّْف األمكر، كأقررىا بجيدم: (كسأمسؾ األمر)
. ميما كاف الديف سالمان كأمراإلسبلـ نافذان : (ما استمسؾ)
ذا لـ أجد بيدَّان ) عبلءن لكممتو: (كا  . مف الحرب فعمتو، كصبَّرت نفسي عميو إعزازان لديف اهلل، كا 
يقكؿ الداء يعالج بككير مف األدكية فإذا أعضؿ أمره كصعبت معالجتو (: الكيُّ  (1)فآخر الداء)

. باألدكية فآخر المعالجة ىك حسمو بالنار ككيُّوي بيا، كالحرب ىك غاية األمكر كقصاراىا
المَّييَـّ، العف قتمة : )قد حكينا عف أمير المؤمنيف إنكاره عمى قتمة عكماف ما فعمكه، كقكلو (2)أنا: كاعمـ

كليس تأخره عف االنتقاـ منيـ إال لما ذكره كىك عذر كاضح  (عكماف في البر كالبحر، كالسيؿ كالجبؿ
مقبكؿ عند اهلل، إذ اليصمح فعؿ معركؼ بارتكاب منكر أكبرمنو، فكبلمو ىا ىنا مؤذف باالنتقاـ منيـ 
متى كجد إلى ذلؾ سبيبلن، كخبل كجيو عف األمكر الميمة، كالعكارض العظيمة التي تككف كممان في 

. الديف
 
 لو عميو السبلـ عند مسير أصحاب الجمؿ إل ى البصرة (3)كمف خطبة (159)
( 4)[ىذا]بعث كابتعث أم أرسؿ، كمو بمعنى كاحد، رسكالن أراد النبي : (إف اهلل بعث رسكالن ىاديان )

. ىاديان لمخمؽ إلى معالـ دينيـ
. يعني القرآف ينطؽ بالحؽ: (بكتاب ناطؽ)



 

 

. مستقيـ ال يعكّْج: (كأمرقائـ)
أم ال يتخمؼ عنو، كسمي التخمؼ عنو ىبلكان لما كاف يؤدم إليو، فبل ينكره : (ال ييمؾ عنو)

: كيتخمؼ عف إمضاء أحكامو
. بتخمفو عنو، ميمؾ لنفسو: (إال ىالؾ)
ف المبتدعات) . برىاف كال حجة كاضحة (5)األمكر المبتدعة في الديف التي ال يشيد ليا: (كا 

 __________
. الدكاء: في النيج (1)
. أف(: أ)في  (2)
. كمف كبلـ(: ب)في  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
 .بيا(: ب)في  (5)
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. منو في كرد كال صدر (2)المكاتي ييشىبٍَّيفى بالحؽ، كلسف(: المٌشبَّيات (1)[مف])
. لمديف كالمبطبلت لو: (ىف الميمكات)
. بالتكبة كاإلقباؿ كاإلنابة(: (3)إال ما حفظ اهلل منيا)
ف في سمطاف اهلل) . الفيء إلى دينو كاال عتصاـ بو كاالستمساؾ بحبمو: (كا 
. منع لما أنتـ فيو مف أمر البلي كالمخالفة: (عصمة ألمركـ)
نما أضاؼ الطاعة إلييـ لما ليـ فييا مف : (فأعطكه طاعتكـ) االمتكاؿ ألمره كاالنقياد لحكمو، كا 

ـي عميكـ بضركب ٍنًع ( 4)االختصاص، أم الطاعة التي تميؽ بكـ مف أجؿ أنكـ عبيده كىك إليكـ، كاٍلمي
. النعـ كجزيميا

مىةو ) : فيو كجياف: (غيرميمكَّ
ـ أم انتظر: غير بطٌية كغير منتظر بيا، مف قكليـ: أحدىما . تمكَّ
. يبلـ عميو مف ذلؾ (5)أف يريد أعطكه طاعة خالصة عف الرياء فبل يككف فييا شيء: ككانييما

الى ًإٍكرىاهى ًفي الدّْيًف قىٍد تىبىيَّفى }: كال يمحقيا إكراه فينقص أجرىا، كما قاؿ تعالى(: ال مستكره بيا(6)[ك])
ٍشدي ًمفى اللىيّْ  [. 256:البقرة]{الرُّ

. ما ذكرتو مف الطاعة هلل تعالى، كاالنقياد ألمره: (كاهلل لتفعمفَّ )
كـ باإلسبلـ كالسمطنة الذم لكـ مف (: اهلل عنكـ سمطاف اإلسبلـ (7)أك لينقمفَّ ) يحكّْؿ اهلل عنكـ عزَّ

. الحاصؿ لكـ بسببو (8)أجمو، كالعزُّ 



 

 

. ألجؿ انتقاصكـ لو كعدـ التفاتكـ إليو: (كـ ال ينقمو إليكـ أبدان )
 __________

. ك مف شرح النيج( ب)سقط مف  (1)
كليس (: ب)في  (2)
. منيما(: ب)في  (3)
. بصركؼ، كىك تحريؼ(: أ)في  (4)
. ما يبلـ عميو(: ب)في  (5)
(. أ)سقط مف  (6)
. كالنيج( ب)كليتفمف، كىك خطأ، كالصكاب ما أكبتو مف (: أ)في  (7)
 .كالبر(: أ)في  (8)
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حتى ىذه متعمقة بكبلـ محذكؼ تقديره فيزكؿ عنكـ حتى يأرز أم : (حتىى يىأًرزى األمر إلى غيركـ)
. ينضـ إلى غيركـ، كيككف حاصبلن في حقيـ

. يريد طمحة كالزبير كعائشة، كمف كاف معيـ ممف أجمبكا بو: (إف ىؤالء)
(. 1)اجتمعكا كتعاكنكا، ككانكا إلبان كاحدان : (قد تمالؤكا)
(. 2)كراىتيا كبلضيا: (عمى سىٍخطىة إمارتي)
كراىان لمنفس عمى ذلؾ، كفي الحديث: (كسأصبر) ما جرع عبد )): عمى تمؾ الكراىة تحمبلن لمليظ كا 

( (قط جرعتيف أعظـ عند اهلل مف جرعة غيظ يمقاىا بحمـ، أك جرعة مصيبة يمقاىا بصبر جميؿ
. فالصبر عكاقبو محمكدة

ظيار  (3)عمى تشتيت: (ما لـ أخؼ عمى جماعتكـ) الشمؿ ألىؿ الديف، كالنكاية ألىؿ اإلسبلـ كا 
. البدع

اجمس قيبالتي أم : كيقاؿ (4)ما كاجيؾ: القيبالة بالضـ: (فإنيـ إف يممكا عمى قيبالة ىذا الرأم)
يىمَّـ الشيء (5)الكرقة لمقباؿ: مكاجيي، كالقىبالة بالفتح ، كى ًمفى ، كالًقبالة بالكسر مصدر ًقبىؿى ًقبالة أم ضى

. إذا قصده، كأراد أنيـ إذا عزمكا عمى حربي كقتالي كالبلي عمي
: مف التماـ أم إذا تممكا ما شرعكا فيو مف القتاؿ كالبلي: (إذا أتمكا): كفي نسخة أخرل

. العصا كتفرؽ الشمؿ (6)بانشقاؽ: (انقطع نظاـ المسمميف)
 __________

مميان، كفي : ظ: ككانكا كليان، كظنف فكقيا بقكلو(: ب)ككانكا ليأخذكا، كىك تحريؼ، كفي (: أ)في  (1)



 

 

. إلبان كاحدان، كما أكبتو: نسخة أخرل
. كنقضيا(: ب)في  (2)
. تشتت(: ب)في  (3)
. كجيؾ، كىك تحريؼ(: أ)في  (4)
. أم لمضماف (5)
 .باشتقاؽ(: ب)في  (6)
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نما طمبكا ىذه الدنيا) أخذ اإلمرة لنفكسيـ يريد طمحة كالزبير، فأما عائشة فما كاف مسيرىا ذلؾ إال : (كا 
ال فيي ال تطمب الخبلفة مكؿ طمبيما، كقد حكينا مف قبؿ  بمراكدتيـ ليا كاعتضادان بمسيرىا معيما، كا 

: سبب مسيرىا معيما كنزكليا البصرة، فاجتماعيـ جميعان كتألبيـ
ألف حقيقة الحسد حاصمة، كىك أنيـ يريدكف أخذ اإلمرة منيـ ليما، كىذا ىك فائدة الحسد، : (حسدان )

. أف تريد ما ألخيؾ ينزع منو كيككف لؾ بانفرادؾ: كمعناه كىك
. أعطاىا إياه، يريد الخبلفة بمنزلة الفيء كىك اللنيمة: (لمف أفاءىا اهلل عميو)
ما  (2)الخبلفة إلييـ، كقد تقدمتو بيا كسبقتو (1)إما ردُّ : (فأرادكا ردَّ األمكر عمى أدبارىا) إلييا، كا 
ما كاف صكابان مف اال ستقامة عمى الديف، كالنصرة إلى ما يككف خطأ كىك المخالفة لمديف  (3)ردُّ 

. كالبلي عميَّ بذلؾ
. في اإلقداـ كاإلحجاـ(: (4)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]كلكـ عمينا العمؿ بكتاب اهلل كسنة رسكلو)
. فيما أكجب مف ذلؾ كندب إليو مف أمكر الخمؽ: (كالقياـ بحقو)
. إظيارىا: (كالنعش لسنتو)

بما قبمو، كليس بينيما مداناة كال مقاربة؟  (كلكـ عمينا العمؿ بكتاب اهلل): سؤاؿ؛ ما كجو اتصاؿ قكلو
كجكابو مف كجييف؛ 

فيجكز أف يككف ىذا مف باب اال ستطراد، كىك أف يذكر كبلمان عقيب كبلـ ليس بينيما : أما أكالن 
مبلءمة، كىك ككير الكركد في كتاب اهلل تعالى، كفي ألسنة الفصحاء، كقد نبينا عمى ذلؾ في أكناء 

. كبلمو
 __________

. أراد(: أ)في  (1)
. كسبقت(: أ)في  (2)



 

 

. أرادى (:أ)في  (3)
 (.ىامش في ب)كسيرة رسكؿ اهلل : زيادة في شرح النيج، كفي نسخة أخرل (4)
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فؤلنو لما ذكر بلي أىؿ الجمؿ ككراىتيـ إلمرتو، عقَّب ذلؾ بما يدؿ عمى ككنو أىبلن ليا، : كأما كانيان 
. كأحؽ بيا لككنو عامبلن بكتاب اهلل كسنة رسكلو، كىما األصؿ في ذلؾ

: قبؿ كقعة الجمؿ، فقاؿ لو (1)كـ التفت إلى كميب الجرميّْ 
: إني رسكؿ قكمي كال أحدث حدكان دكنيـ، فقاؿ عميو السبلـ: ، فقاؿ(2)(بايع)
مف قكمؾ الذيف أرسمكؾ رائدان ليـ كطميعة ألحكاليـ، كفي استفيامو ىذا : (أر أيت الذيف كراءؾ)

. معنى التقرير
الذم يرسمو القـك يبتلي ليـ الكؤل، : الرائد ىك: (لك بعككؾ رائدان ليـ تبتلي ليـ مساقط الليث)

. جمع مىٍسقىطو كىك مكاف سقكطو: كمساقط الليث
. بما كاف مف أمرؾ، كبما كجدت: (فرجعت إلييـ كأخبرتيـ)
. فإنو حاصؿ في األماكف التي أخبرتيـ بيا: (عف الكؤل كالماء)
. خبرؾ فيما جئت بو، كصدركا (4)فكذبكا(: (3)كـ خالفكؾ)
. أمكنة العطش: (إلى المعاطش)
. أمكنة الجدب: (كالمجادب)
. في أمرؾ بعد ما تحققت ذلؾ: (ما كنت صانعان؟)

 __________
كميب الجرمي منسكب إلى بني جـر بف رباف بف حمكاف بف عمراف بف الحاؼ بف قضاعة مف  (1)

حمير، ككاف ىذا الرجؿ بعكو قـك مف أىؿ البصرة إليو عميو السبلـ، يستعمـ حالو، أىك عمى حجة أـ 
عمى شبية؟ فمما رآه عميو السبلـ كسمع لفظو عمـ صدقو كبرىانو، فكاف بينيما ما قد شرحو عميو 

كلعمو كميب بف شياب الجرمي : قمت_… _ .(300-9/299انظر شرح ابف أبي الحديد )السبلـ 
كميب بف شياب الجرمي، يعد في : ، فقاؿ7/229الذم ترجـ لو البخارم في التأريخ الكبير 

براىيـ بف مياجر . الككفييف، سمع عميان كعمر، كركل عنو ابنو عاصـ، كا 
. تابع، كىك تصحيؼ(: أ)في  (2)
. فخالفكا: في النيج (3)
 .ككذبكا(: ب)في  (4)
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كاهلل ما : امدد يدؾ إذان، فقاؿ الرجؿ: (1)[لو]كنت تاركيـ كمخالفيـ إلى الكؤل كالماء، فقاؿ : قاؿ)
. (استطعت أف أمتنع عند قياـ الحجة عميَّ فبايعتو، كالرجؿ مشيكر في بن ي جـر

 
 كمف كبلـ لو عميو السبلـ لما عـز عمى لقاء القـك بصفيف (160)
، [5:الطكر]{كىالسٍَّقًؼ اٍلمىٍرفيكعً }: كىك السماء كما أقسـ اهلل بو في قكلو: (المَّييَـّ، رب السقؼ المرفكع)

نما أقسـ بيا لما ليا مف الشرؼ كالكرامة؛ ألنيا مكاضع الرحمة كمستقر المبلئكة . كا 
. عف التلٌير كالزكاؿ، كالذىاب كاالنتقاؿ: (كال جك المكفكؼ)
الذم يجتمع فيو فينبت فيو الشجر، كمف ىذا : مليض الماء ىك: (الذم جعمتو مليضان لميؿ كالنيار)

سميت الليضة غيضة الجتماع الماء فييا؛ ألنيما يجتمعاف فيو، فالنيار عبارة عف طمكع الشمس، 
ـٍ }: كالميؿ عبارة عف غركبيا، كما قاؿ تعالى كىآيىةه لىييـي المٍَّيؿي نىٍسمىخي ًمٍنوي النَّيىارى فىًإذىا ىي

. ، فيذا دليؿ عمى أف الميؿ ىك عدـ النيار ال غير[37:يس]{ميٍظًمميكفى 
يجرياف فيو عمى ما قدَّر مف مصالح الخمؽ في اختبلؼ جرييما، فالقمر : (كم جرلن لمشمس كالقمر)

يقطع الفمؾ في شير، يقؼ في كؿ منزلة مف منازؿ البركج ليمة، كالشمس تقطعو في السنة مرة في 
. عشر شيران  (2)كؿ برج مف البركج االكني

. مكاف اختبلفيا: (كم ختمفان لمنجـك السيارة)
، فيؿ بينيما فرؽ أـ ال؟ : مجرل لمشمس كالقمر، كقاؿ: سؤاؿ؛ أراه قاؿ ىا ىنا مختمفان لمنجـك

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
 .االكنا، كلعؿ األصح كما أكبتو: في النسختيف (2)
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في الملرب  (1)كجكابو؛ ىك أف سير الشمس كالقمر ال يختمؼ في الطمكع مف المشرؽ، كغركبيا
، فإف فييا ما يككف سيره عمى جية االستقامة، نحك ىذه  عمى جية االستقامة، بخبلؼ سير النجـك
المنازؿ كالبركج االكني عشر، كمنيا ما اليقطع الفمؾ نحك ىذه الزىرة، فإنيا ال تقطع الفمؾ، كلكف 

المشرؽ كتارة مف الملرب، كليس قاطعة لمفمؾ، كـ  (2)تنتيي إلى مقدار معمـك في السماء، تارة مف
بنات نعش فإنيا تككف دائرة حكؿ القطب ال غير، إلى غيرذلؾ مف االختبلؼ في سيرىا، فميذا جعمو 



 

 

. مختمفان ليا لما يظير فييا مف االختبلؼ، كجعؿ ذلؾ مجرل لما كاف عمى جية االستقامة
. مف يسكف فيو: (كجعمت سكانو)
ـي اٍكنىتىٍي عىٍشرىةى }: البطف الكاحد مف القبيمة، قاؿ اهلل تعالى: الًسبط: (ًسٍبطان مف مبلئكتؾ) قىطٍَّعنىاىي كى

[. 160:األعراؼ]{أىٍسبىاطان أيمىمان 
. ذلؾ، كال تأخذىـ مبللة (4)ال تصيبيـ سآمة كال فتكر عمى(: عبادتؾ (3)ال يسأمكف مف)
. مستقران لمخمؽ يتصرفكف عمييا في منافعيـ: (كرب ىذه األرض الت ي جعمتيا قراران لؤلناـ)
. مكانان تدرج فيو في غاراتيا كأماكنيا: (كمدرجان لميكاـ كاألنعاـ)

سؤاؿ؛ أراه جعؿ األرض قراران، كجعميا مدرجان لميكاـ، فما كجو الفرؽ بينيما، ككؿ كاحد مف الفريقيف 
يستقرُّ عمييا؟ 

كجكابو؛ ىك أف القرار عبارة عما يككف فيو راحة، كيككف مكٌطئان مميَّدان لمف يككف عميو، 
. إنما يككف في حؽ األناـ(5)[كىذا]

 __________
. كغركبيما(: ب)في  (1)
. في(: أ)في  (2)
. عف(: ب)في  (3)
. عف(: ب)في  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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نما اللرض ىك حصكليا في تمؾ األماكف، فميذا  (1)فأما البيائـ كاألنعاـ فإنو ال يفعؿ ليا ذلؾ، كا 
. مف التفرقة بينيما بما ذكرناه (2)جعميا ليا مدارج إشارة إلى ما ذكرناه

مما يدرؾ  (4)أم كرب ما ال نياية لو كال غاية تحصره(: مما نرل كما النرل (3)كما ال يحصر)
. بالحكاس، كما ال يدرؾ بيا

. الراسخة: (كرب الجباؿ الركاسي)
. حافظة عف اٍلمىيىدىاف بأىميا كالتحرؾ كاالضطراب: (الت ي جعمتيا لؤلرض أكتادان )
. يعتمدكف عمييا في إحراز أنفسيـ بالقبلع كالحصكف: (كلمخمؽ اعتمادان )
. مف بلى عمينا كخالفنا، كأراد المشاقَّة كالفتنة في الديف: (إف أظيرتنا عمى عدكنا)
. الزيادة عمى االستحقاؽ فنككف باغيف عمييـ: (فجنّْبنا البلي)
عطائو ليـ: (كسددنا لمحؽ) . كبتنا ألخذه منيـ كا 



 

 

ف أظيرتيـ عمينا) . بالنصر كالظفر: (كا 
. المكت عمييا كالتكبت ليا: (فارزقنا الشيادة)
. عف أف نفتتف في الدنيا كنميؿ عف الحؽ بحبّْيا: (كاعصمنا مف الفتنة)
مف حريمو كنسائو، كأراد  (5)ما كراء الرجؿ مما يحؽُّ عميو أف يحميو: الذّْمار: (أيف المانع الذّْمار)

. أيف ىكفأعرفو اآلف
. مف الًلٍيرة: (كاللائر)
. األمكر المكركىة كالشدائد العظيمة، إذا حؽَّ األمر مف ذلؾ: (عند نزكؿ الحقائؽ)
. مف أىؿ األنفة: (!مف أىؿ الحفاظ)
. عمى أعقابكـ فيتصؿ بكـ (6)فبل تنكصكا: (العار كراءكـ)

 __________
. بيا(: ب)في  (1)
(. ب)ذكره، كأكبتو مف (: أ)في  (2)
. كما اليحصى مما يرل كما ال يرل: كالنيج( ب)في  (3)
. لحصره: في نسخة أخرل (4)
. يحتميو(: أ)في  (5)
 .تنكصكف كىك خطأ(: أ)في  (6)
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فا قدمكا عمييا، فمف ىذه حالو فإنو ال مطمع لو في غير الديانة، كال حظ لو في : (كالجنة أمامكـ)
فىًة، فأيف حالو عف حاؿ مف يقاتمو في إيكار الدنيا كاإلعراض عف اآلخرة؟ !. خبلؼ النَّصى

 كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكرفييا طمحة كالزبير (161)
سماء تقـك بينو كبيف سماء  (2)ال تحجبو (1)يعني: (ال حمد هلل الذم ال تيكاًرم عنو س ماء س ماء)

. أخرل عف أف يككف رائيان ليا
أم كال تحجبو رؤية أرض عف أرض أخرل مكميا إذ ليس حالو كحاؿ الكاحد منَّا : (كال أرض أرضان )

إذا قاـ بيننا كبيف األجساـ المرئية جسـ حاجز، فإنَّا ال ندركو لما كاف إدراكنا لؤلجساـ بآلة، فميذا 
. كاف حالو مخالفان لحالنا في ذلؾ

بؿ أنتـ كاهلل أحرص : ، فقمت(3)إنؾ يا ابف أبي طالب عمى ىذا األمر ل حريص: كقائؿ يقكؿ لي)
شدة الرغبة في طمب الشيء، كأراد أنكـ إف زعمتـ أني حريص عمى اإلمارة لما : الحرص ىك: (كأبعد

تركف مف منازعتي لكـ كشدة شجارم إياكـ فأنتـ ال محالة أشد رغبة فييا، كأعظـ طمبان ليا، فأنتـ 



 

 

. تطمبكنيا كتشتدُّ رغبتكـ في تحصيميا مع بيٍعًدكيـ عف استحقاقيا كأف تككنكا أىبلن ليا
. إلحرازم لخصاليا كاستكماؿ شرائطيا: (كأنا أخص بيا)
ما أقرب إلى حصكؿ (4)إما إلى الرسكؿ فأككف أحؽُّ بمكانو منكـ كأكلى بو مف غيرم: (كأقرب) ، كا 

. ما يشترط مف الصفات فييا، فإنيا فيَّ متكاممة دكف غيرم
نما طمبت حقان لي) . بقياـ الحجة كالبرىاف عمى ذلؾ مف جية الرسكؿ: (كا 
. بالمنازعة كالشقاؽ كالبلي: (كأنتـ تحكلكف بين ي ك بينو)
شراع: (كتضربكف كجيي دكنو) . الرماح (5)بسؿّْ السيكؼ كا 

 __________
. أم(: ب)في  (1)
. التحجب(: أ)في  (2)
. كالنيج( ب)تحرص، كما أكبتناه مف ( أ)في  (3)
. غيرىـ(: ب)في  (4)
 .كانتزاع(: ب)في  (5)
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بما كاف مف جية الرسكؿ مف النصكص الكاردة، أك بما كاف مف جية : (فمما قرَّعتو بالحجة)
. األفاضؿ مف الصحابة مف العقد لي كالرضاء بي

حاؿ مف الضمير في قرَّعت مقطكعان عمى إمامتى بالكجييف جميعان، (: المؤل الحاضريف (1)في)
(: 2)فبلف ممف ال تقرع لو العصا، قاؿ المتممس: التنبيو، كفي المكؿ: كالقرع ىك

الحمـ قبؿ اليـك ما تقرع العصا  (3)لذم
 

ـى اإلنساف إال ليعمما مّْ ( 4)كما عي
 

إذا أنكرت : ، فقاؿ البنتو(6)مف حكاـ العرب عاش حتى كبر كأىتر (5)كاألصؿ فيو أف رجبلن حكمان 
. مف فيمي شيئان عند الحكـ، فاقرعي لي المجف بالعصا ألرتدع

: قاؿ
كزعمت أنَّا ال حمـك لنا 

 
( 7)إف العصا قرعت لذم الحمـ



 

 

 
نما كقع الخبلؼ بيف : كاعمـ أنو ال خبلؼ بيف أىؿ القبمة في صحة إمامة أمير المؤمنيف ككبكتيا، كا 

، كأكبتيا آخركف باالختيار . األمة في طريقيا، فأكبتيا فريؽ بالنصّْ
 __________

. كالنيج كما أكبتو( ب)كالمؤل، كفي (: أ)في  (1)
. ؽ50ىك جرير بف عبد العزل أك عبد المسيح بف بني ضيعو، مف ربيعة، المتكفى نحك سنة  (2)
مف أعماؿ حكراف ) شاعر جاىمي، مف أىؿ البحريف، كىك خاؿ طرفة بف العبد، كمات ببصرل ، ى

(. 2/119األعبلـ )كلو ديكاف شعر مطبكع  (في سكرية
. أرل(: ب)في  (3)
. 3/64لساف العرب  (4)
ىك عمرك بف حممة الدكسي، قضى بيف العرب كبلث مائة سنة، فمما كبر ألزمكه السابع مف  (5)

(. 3/64لساف العرب )كلده، يقرع العصا إذا غمط في حككمتو 
. خرؼ: أىتر (6)
 .إلخ....كزعمتـ أف :  كنسبو لمحرث بف كعمة الذىمي، كأكلو فيو3/64المصدر السابؽ  (7)
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كاف : أنو كاف يقكؿ (1)سؤاؿ؛ كيؼ تزعمكف أنو الخبلؼ بيف األمة في إمامتو، كقد حكي عف عباد
ال يصمح لئلمامة، كالخكارج كفَّركه، فكيؼ يصح ما ذكرتمكه؟ 

إف إمامتو إنما كبتت : كجكابو؛ أما عبادان فإنما غرضو بما قاؿ قبؿ أف يعقد لو بناءن عمى قكلو
، كأما الخكارج فإنما مقالتيـ ىذه إنما (2)باالختيار بزعمو، فأما عمى ما نقكلو فإنما كبتت بالنصكص

فإنما أتكا في إنكار  (4)كالحشكية (3)كانت بعد التحكيـ لظنيـ أنو كفر، كىكذا ما يحكى عف األصـ
إمامتو مف جية ما اتفؽ مف حربو ألىؿ القبمة لجيميـ بأنو ال يحؿ ذلؾ، ككميا آراء فاسدة لمخالفتيا 

. لئلجماع
 __________

لعمو عباد بف سميماف، عدَّه اإلماـ الميدم أحمد بف يحيى المرتضى في الطبقة السابعة مف  (1)
ككاف مف أصحاب ىشاـ الفكطي، كلو كتاب : كلو كتب معركفة إلى أف قاؿ: طبقات المعتزلة، قاؿ

(. 177المنية كاألمؿ ص )نقضو أبكىاشـ  (األبكاب)يسمى 
. بالنص(: ب)في  (2)
 المعركؼ باألصـ، مف أىؿ ، ى237األصـ ىك حاتـ بف عنكاف، أبك عبد الرحمف، المتكفى سنة  (3)



 

 

(. 2/152انظر األعبلـ )بمخ 
ىـ الذيف يرككف األحاديث المحشكة أم التي حشاىا الزنادقة في أخبار الرسكؿ صمى : الحشكية (4)

اهلل عميو كآلو كسمـ كيقبمكنيا كال يتأكلكنيا، كىـ يصفكف أنفسيـ بأنو أصحاب الحديث، كأنيـ أىؿ 
السنة كالجماعة، كال مذىب ليـ منفرد، كأجمعكا عمى الجبر كالتشبيو، كجٌسمكا كصكَّركا، كقالكا 

 (.124ػ121انظر المنية كاألمؿ ص)باألعضاء كغير ذلؾ 
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بيًيتى الرجؿ : ، يقاؿ(1)يعني القائؿ الذم قاؿ لو، كلعمو يريد طمحة أكالزبير بيذا الكبلـ: (بيت)
بكسر الياء إذا فشؿ كتحير، كبفتحيا أيضان كبضميا أيضان، كعمى بناء ما لـ يسـ فاعمو كىك 

[. 258:البقرة]{فىبيًيتى الًَّذم كىفىرى }: أفصحيا، قاؿ اهلل تعالى
. مف الفشؿ كالتحيركالدىشة، كأراد أنو أفحمو بما أكرد عميو مف الحجة: (ال يدرم ما يجيبن ي بو)
. عمى غيره إذا طمب النصرة (2)استعدل فبلنان : أطمبؾ ناصران مف قكليـ: (المَّييَـّ، إني أستعديؾ)
. طمحة كالزبير كعائشة: (عمى قريش)
. عمى آرائيـ كما ىـ عميو مف البلي: (كمف أعانيـ)
. بالحرب كالعداكة الباللة: (فإنيـ قطعكا رحمي)
. عند اهلل كعند الخمؽ بما رفع اهلل مف قدرم: (كصلَّركا عظيـ منزلت ي)

 __________
ىذا مف :  في شرح ىذه الخطبة ما لفظو10/305قاؿ ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج  (1)

إنؾ عمى ىذا : خطبة يذكر فييا عميو السبلـ ما جرل يـك الشكرل بعد مقتؿ عمر، كالذم قاؿ لو
كىذا  ((أنت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى)): األمر لحريص، سعد بف أبي كقاص، مع ركايتو فيو

. ليـ بؿ أنتـ أحرص كأبعد، الكبلـ المذككر، كقد ركاه الناس كافة: عجب، فقاؿ
إنؾ عمى ىذا األمر لحريص أبك عبيدة بف : ىذا الكبلـ يـك السقيفة، كالذم قاؿ لو: كقالت اإلمامية

. انتيى المراد نقمو مف ابف أبي الحديد. الجراح، كالركاية األكلى أظير كأشير
 .فبلف: في نسخة أخرل (2)
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إال كعمي بف أبي طالب { يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا}: (1)ما نزلت آية منيا: كركم عف ابف عباس أنو قاؿ
(. 2)رأسيا كشريفيا، كلقد عاتب اهلل أصحاب محمد عمى أشياء كما عاتبو عمى شيء أصبلن 

يريد أنيـ اتفقكا كتكاطؤكا عف آخرىـ عمى إخراجو عف اإلمامة، : (فأجمعكا عمى منازعت ي أمران ىكلي)
. كقد تقررت لو بما ذكرناه مف النصكص كالرضاء بو

. نككف أكلى منؾ باإلمامة: (أال إف في الحؽ أف نأخذه: كقالكا)
تخرج عنيا كتخمّْييا، كىذا منيـ خطأ كغمط، فإنما قالكه إنما يككف في الحقكؽ : (كفي الحؽ أف تتركو)

كاف لو حؽ عمى غيره فإنو يجكز لو تركو كيجكز لو أخذه، فأما اإلمامة فيي  (3)المالية، فإف كؿ مف
مامان ككبتت إمامتو كاستحقيا فإنو ال يجكز لو تركيا، كال يسعو  بمعزؿ عف ذلؾ، فإف اإلماـ إذا صارا 
ذلؾ عند اهلل، إال أف يؤ دم ذلؾ إلى خمؿ في الديف، كما كاف منو تركيا في أكؿ األمر، فأما بعد 

. ذلؾ كحصكؿ التمكف فبليجكز ذلؾ بحاؿ
. مف بيكتيـ عمى جية البلي، يريد أصحاب الجمؿ: (كـ خرجكا)
. يعني عائشة رضي اهلل عنيا(: (4)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]يجركف حرمة رسكؿ اهلل )

 __________
. فييا(: ب)في  (1)
، كأخرجو الحافظ ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 20/2/63الملني  (2)

بسنده عف ابف عباس مع اختبلؼ  (939)، (938) تحت الرقـ 430-2/429مف تأريخ دمشؽ 
، كالحاكـ الحسكاني في شكاىد التنزيؿ 31يسير في المفظ، كالحاكـ الجشمي في تنبيو اللافميف ص

، كأخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية (82)إلى  (70) تحت األرقاـ مف 1/49-54
. 132 مع اختبلؼ يسير في بعض لفظو، كانظر الركضة الندية ص1/133
. ما(: أ)في  (3)
 .زيادة في شرح النيج (4)
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أراد أنيا ال تممؾ لنفسيا حيمة سكل ما قااله أعني طمحة كالزبير، : (كما تجر األمة عند شرائيا)
. فإنيما ىما المذاف أخرجاىا مف بيتيا، كما حكينا ذلؾ مف قبؿ ىذا

. كأمره (2)لمحرب كرفع يده عنيا؛ ألنيا مف أعمالو كحيث ينفذ حكمو(: بيا إلى البصرة (1)مكجييف)
. تحشمان عف ذلؾ ككراىة لو(: نساءىما في بيكتيما (3)فحبسا)
. يريد أنو أمرىا بالقرارفي بيتيا كاالحتباس فيو]: (كأبرزا حبيس رسكؿ اهلل)
. ، يريد أنيما أظيراىا عمى أعيف الخمؽ كالمؤل(4)[مف أفناء الناس: (ليما كلليرىما)



 

 

كه كخدعكه: (في جيش) . فيمف أقبمكا بو مف الجيكش ممف غرُّ
أنو سامع لقكلي كمطيع لما آمر بو مف أمر اهلل كأمر رسكلو : (ما فييـ رجؿ إال كقد أعطاني الطاعة)

. غير مخالؼ في ذلؾ كال ناكؿ عنو
. فيو (5)ضرب بكفي عمى كفو تأكيدان لؤلمر كمتابعة: (كسمح لي بالبيعة)
. مف نفسو غير مكره عمى ذلؾ: (طائعان )

 __________
. متكجييف: في نسخة كشرح النيح (1)
. تنفذ أحكامو(: ب)في  (2)
. كحبسا(: ب)في  (3)
(. ب)ما بيف المعقكفيف سقط مف  (4)
 كمباللة(: ب)في  (5)
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نيؼ: (فقدمكا عمى عاممي) . بضـ الحاء، ىكذا سماعنا، صاحب رسكؿ اهلل (1)عكماف بف حي
خراجو: (كخزَّاف بيت ماؿ المسمميف) . الذيف يحفظكنو كيتكلكف إنفاقو كا 
. ممف يككف عكنان لي عمى ماأريده مف إصبلح أمكر المسمميف: (كغيرىـ مف أىميا)
. قتمو صبران إذا حبسو حتى يقتؿ: أم حبسكىـ حتى قتمكىـ، يقاؿ: (فقتمكا طائفة صبران )
. خبلؼ الكفاء، يعني أنيـ عقدكا ليـ عقدان فمـ يفكا بو كقتمكىـ: اللدر: (كطائفة غدران )

 __________
أبك عبد اهلل، المتكفى بعد : ىك عكماف بف حنيؼ بف كاىب األنصارم، األكسي أبك عمرك، كقيؿ (1)

 كاؿو مف الصحابة، شيد أحدان كما بعدىا، عمؿ ألمير المؤمنيف اإلماـ عميعميو السبلـ ككاله ، ى41سنة
عمر السكاد، ككاله عمي عميو السبلـ عمى البصرة، فأخرجو منيا طمحة كالزبير حيف قدماىا، كسكف 
عكماف الككفة بعد كفاة عمي عميو السبلـ، كمات بيا في زمف معاكية، كلما نشبت فتنة الجمؿ دعاه 
أنصار عائشة إلى الخركج معيـ عمى عمي عميو السبلـ، فامتنع فلدر بو طمحة كالزبير كنتفكا شعر 
رأسو كلحيتو كحاجبيو، كاستأذنكا بو عائشة فأمرتيـ بإطبلقو، ككاف غدر طمحة كالزبير بعكماف بف 

نيؼ أكؿ غدر كاف في اإلسبلـ  ، كاألعبلـ 206ػ16/205، 9/321انظر شرح نيج الببلغة )حي
4/205.) 

(3/1075 )



 

 

 

نيؼ كنتفكا لحيتو كأطمقكه بعد ذلؾ، فمما كرد عمى أمير المؤمنيف  كيحكى أنيـ أخذكا ىذا عكماف بف حي
(. 1)(فارقتنا شيخان، كرجعت إلينا غبلمان ): قاؿ لو

إال  (2)لك لـ يصيبكا في قدكميـ ذلؾ: (فكاهلل لكلـ يصيبكا مف المسمميف إال رجبلن كاحدان متعمديف)
. عمى كاحد مف أفناء الناس؛ لقصدىـ ذلؾ كعمدىـ إليو

. جرأة: (لقتمو)
. كاف منو إلييـ: (3)(ببل جـر)
إذا قتمكا  (4)كىذا فيو داللة مف مذىبو عمى أف الجماعة الككير: (لحؿ لي قتؿ ذلؾ الجيش كمو)

عميو عامديف ال شبية ليـ في قتمو، كال صدر قتمو عمى جية الخطأ أنيـ  (5)شخصان كاحدان اجتراءن 
. يقتمكف بأجمعيـ بو، كىك قكؿ الجميكر

يختار كلي الدـ كاحدان فيقتمو، فأما مف زعـ أنو ال ييٍقتؿي كاحد منيـ، : كيحكى عف بعض أكالده أنو قاؿ
ىدارىا . فقكؿ لـ يصدر عف فطانة لما فيو مف إبطاؿ عصمة الدماء كا 

 __________
لمشريؼ عمي بف ناصر الحسيني، كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح - خ-أعبلـ نيج الببلغة  (1)

 بعد ذكره ما كاف مف أمر طمحة كالزبير مع عكماف بف حنيؼ كغدر طمحة كالزبير بو 9/321النيج 
قاؿ كخيَّركا عكماف بف حنيؼ بيف أف يقيـ أك يمحؽ بعمي فاختار الرحيؿ، : عف أبي مخنؼ: ما لفظو

نا : فارقتؾ شيخان كجئتؾ أمرد، فقاؿ عمي: فمحؽ بعمي عميو السبلـ، فمما رآه بكى، كقاؿ لو إنا هلل كا 
كلممزيد مف أخبار عكماف بف حنيؼ كما جرل لو مع طمحة )_… _ .انتيى. إليو راجعكف قاليا كبلكان 

(. 322-9/311كالزبير راجع المصدر المذككر 
. إلخ...لك لـ يصيبكا في قدكميـ ذلؾ عمي إال كاحدان مف (: ب)في  (2)
. ببل جـر جٌره: في شرح النيج (3)
. الككيرة(: ب)في  (4)
 .كاحدان أقدمكا عميو(: ب)في  (5)

(3/1076 )

 

كىذه العمة تدؿ عمى أف تركيـ اإلنكار مع (: بمساف كاليد (1)إذ حضركه فمـ ينكركا، كلـ يدفعكا عنو)
تمكنيـ منو عمى أف حكميـ حكمو، كمشاركيف لو في اإلكـ كالجناية لرضاىـ بذلؾ كمكاالتيـ لو 

ـٍ فىًإنَّوي ًمٍنييـٍ }: عميو، كما قاؿ اهلل تعالى ـٍ ًمٍنكي لَّيي مىٍف يىتىكى [. 51:المائدة]{كى



 

 

أراد أنيـ لك لـ يقتمكا !(: قتمكا مف المسمميف مكؿ العدة الت ي دخمكا بيا عمييـ (2)دع ما إنيـ قد)
. كحضركا كـ سكتكا عف النكير لكاف حكميـ ماذكرناه، فكيؼ كقد قتمكا جمعان ككيران 

أنَّا قد ذكرنا تكبة عائشة مف قبؿ فبل كجو لتكريرىا، كالذم نذكره اآلف تكبة الزبير، كنذكر تكبة : اعمـ
و، كالخبلؼ في فسقو كبليو، بما كاف منو مف الخركج عمى أمير  (3)طمحة بعدىا في كبلـ يخصُّ

المؤمنيف، كلكف اهلل تعالى بعظيـ رحمتو تداركو بمطفو، فقد ركم عنو ما يدؿُّ عمى ندامتو كتكبتو 
إلى أيف : أمكرككيرة، قد قدَّمنا ككيران منيا، فمف ذلؾ ما ركم أنو كلَّى عف المعسكرفتبعو عمار، فقاؿ لو

: ، كـ أنشد ىذيف البيتيف(4)ىك ذاؾ: ، فقاؿ!أبا عبد اهلل؟، فكاهلل ما أنت بجباف، كلكني أراؾ شككت
ترؾ األمكر التي تخشى عكاقبيا 

 
هلل أسمـ في الدنيا كفي الديف 

 
اخترت عاران عمى نار مؤججة 

 
( 5)أنى يقـك ليا خمؽ مف الطيف

 __________
. كشرح النيج( ب)عنو، زيادة في  (1)
(. أ)قد، سقط مف  (2)
. بعد ىذا(: ب)في  (3)
. 20/2/89الملني  (4)
 مف جممة 1/234، كأكرد البيتيف ابف أبي الحديد في شرح النيج 20/2/86المرجع السابؽ  (5)

: أربعة أبيات ىي
نادل عمي بأمر لست أنكره 

 
ككاف عمر أبيؾ الخير مذحيف 

 
فقمت حسبؾ مف عذؿ أبا حسف 

 
بعض الذم قمت منذ اليـك يكفيني 

 
ترؾ األمكر التي يخشى ملبتيا 

 



 

 

كاهلل أمكؿ في الدنيا كفي الديف 
 

فاخترت عاران عمى نار مؤججة 
 

أنى يقـك ليا خمؽ مف الطيف 
 (.68كانظر الركضة الندية في شرح التحفة العمكية ص )_… _ 

(3/1077 )

 

تحاربو كأنت لو )): كمف ذلؾ قكلو لعائشة بعد حجاج أمير المؤمنيف لو كتذكيره لقكؿ رسكؿ اهلل لو
سبلـ إال كلي فيو داع إال ىذا المكطف: فقاؿ ليا( (ظالـ كمف . (1)ما شيدت مكطنان في جاىمية كا 

(. 2)إني في ىذا لعمى باطؿ: ذلؾ قكلو
لى عمار في أصحاب عمي، فقاؿ ممف؟ : كانقطاع ظيراه، فقاؿ لو بعض أصحابو: كقكلو لما نظرا 

ما ليـ كلعمار يدعكىـ إلى الجنة، كيدعكنو إلى )): سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو يقكؿ: فقاؿ
(. 4)بأمير المؤمنيف كـ انصرؼ (3)كعند ذلؾ لحؽ( (النار

فيذه األخبار كميا دالة عمى ندامتو كتكبتو عماَّ كاف فيو مف حرب أمير المؤمنيف كالخركج عميو، 
. كلكال ذلؾ لكاف ىالكان مع اليالكيف ممف حاربو كخرج عميو

 
كمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا حرب أىؿ القبمة  (162)
. الرسكؿ عميو السبلـ (5)يعني بو: (أميف كحيو)
. إذ الرسكؿ بعده: (كخاتـ رسمو)
. أعدَّ اهلل ألكليائو مف نعيمو في دار الكرامة (6)المبشّْر بما: (كبشير رحمتو)
. اهلل تعالى كنقماتو النازلة بأعدائو (7)كالمنذر لعقاب: (كنذير نقمتو)
خطاب عاـ، كأصؿ الناس األناس، لكنيا طرحت ىمزتيا تخفيفان، كليذا نقكؿ في : (أييا الناس)

. أنيس مشددان كمخففان : تصليرىا
. يعني الخبلفة: (إف أحؽ الناس بيذا األمر)
. ألف مع القكة يتمكف صاحبو مف القياـ بأحكالو كالنيكض بأعبائو: (أقكاىـ عميو)

 __________
. 20/2/87، كالملني 2/167انظر الركاية بالتفصيؿ في شرح ابف أبي الحديد  (1)
. انظر المرجع السابؽ (2)



 

 

(. ب)يحف، كىك تحريؼ، كما أكبتو مف (: أ)في  (3)
. 20/2/88المرجع السابؽ  (4)
(. ب)بو، زيادة في : قكلو (5)
. مما(: أ)في  (6)
 .بعقاب(: ب)في  (7)

(3/1078 )

 

مف القياـ بأحكاؿ الخمؽ، كاإلعزاز لمحكزة كالحفظ  (1) [بما أنزؿ اهلل فيو]: (كأعمميـ بأمراهلل فيو)
. ألمكر المسمميف كميا

األمر إذا ككرت فيو  (3)تشلب: ىاج مف جيتو شر كخصكمة، يقاؿ(: (2)فإف شلب مشلب)
. الخصكمة

. طمب رضاه: (ايستيعتب)
. لبليو بعد ذلؾ كعناده: (فإف أبى قكتؿ)
. قسـ: (كلعمرم)
. عمى ما قالكه كزعمكه(: اإلمامة (4)لئف كانت)
. الخمؽ كميـ: (ال تنعقد حتى يحضرىا عامة الناس)
. لتعذره كاستحالتو: (ما إلى ذلؾ سبيؿ)
. مف كاف معتبران في أف يككف عاقدان ليا ككافيان في صحة كبكتيا: (كلكف أىميا)
أراد أف أىؿ العقد إذا عقدكا لمف كاف مرضيان عندىـ، فإنو ال يمتفت : (يحكمكف عمى مف غاب عنيا)

. بعد ذلؾ إلى مخالفتو كال يحتفؿ بإنكاره
. لمعقد منيـ: (كـ ليس لمشاىد)
. فيما فعمو مف ذلؾ: (أف يرجع)
. خبلؼ ذلؾ، إذا بمغ إليو ما كاف منيـ مف االختيار: (كال لملائب أف يختار)
ني أقاتؿ رجميف) . يريد أف حربو كتكجو القتاؿ اليككف إال ليذا العدد: (أال كا 
. انتصابو عمى التمييز أك عمى عطؼ البياف: (رجبلن )
. مف الحقكؽ فكاف ظالمان : (ادَّعى ماليس لو)
مف الحقكؽ فكاف ظالمان أيضان، فيذا يؤمر بالكؼ عمَّا ليس لو، كىذا يؤ (: عميو (5)كرجؿ منع ما)

(. 6)مر بإعطاء ما عميو مف ذلؾ فإف أبيا قكتبل عمى ذلؾ كقتبل عميو
. إتقاه في كؿ األحكاؿ: (أكصيكـ عباد اهلل بتقكل اهلل)



 

 

. أعظميا كأعبلىا، كىي أصؿ الديف كقاعدة ميا ده(: خيرما تكاصىبو العباد (7)فإنيا)
 __________

(. ب)سقط مف  (1)
. شاغب: في نسخة كشرح النيج (2)
شلب (: أ)في  (3)
. كاف(: أ)في  (4)
. الذم عميو: في نسخة كشرح النيج (5)
. عمي، كىك غامض(: أ)في  (6)
 .فإنو أخير(: أ)في  (7)

(3/1079 )

 

كأفضؿ كؿ شيء عاقبتو؛ ألف لكؿ شيء عاقبة كحد كغاية : (كخير عكا قب األمكر عند اهلل)
ف غاية تقكل اهلل كعاقبتيا ىك إحراز رضكاف اهلل ككريـ ككابو . كقصارل كنياية، كا 

( 1)يعني فسَّاؽ التأكيؿ الخارجيف عمىإماـ الحؽ، ظنان : (كقد فيتحى باب الحرب بينكـ كبيف أىؿ القبمو)
ًمٍنعىةو كأىؿ الشاـ كغيرىـ مف أىؿ النيركاف،  منيـ أنيـ عمى حؽ، كانتصبكا لممحاربة، ككانكا في فئة كى

. فإف ىؤالء كميـ خكارج لما كاف منيـ مف البلي عمى أمير المؤمنيف كالظيكر عميو
: فيو كجياف(: (3)البصر كالصبر (2)كال يحمؿ ىذا العمـ إال أىؿ)

أف يككف عامان أم ال يحمؿ عمـ الشريعة، كما جاء بو الرسكؿ مف العمـك الدينية إال ذك : أحدىما
. البصائر كالصبر عمى إببلغيا كتعميميا

أف يككف خاصان، كيككف معناه ال يطمع عمى أحكاـ أىؿ البلي كما ينبلي فييـ مف السيرة : ككانييما
إال ذك البصائر النافذة، كأىؿ الصبر عمى قتاليـ، كلعمو ىك مراده؛ ألف قتاؿ أىؿ البلي فيو مف 
الصعكبة ما ال يخفى، كليذا كاف سببان ألقكاـ في الشؾ في إمامة أمير المؤمنيف كأىؿ الحشك 

. كغيرىـ، كالتخمؼ عف الجياد معو كا لذم عرض لعبد اهلل بف عمر كغيره ممف تأخر عنو
. كيؼ السيرة فييـ، ككيؼ يعاممكف في قتاليـ: (كالعمـ بمكاضع الحؽ)
. مف ذلؾ في قتاليـ كجيادىـ، كأخذ ما يؤخذ منيـ: (فامضكا لما تؤمركف بو)

 __________
. باطنان (: ب)في  (1)
(. أ)أىؿ، سقط مف : قكلو (2)
 .إال أىؿ البصر كالبصيرة(: ب)في  (3)



 

 

(3/1080 )

 

مف ذلؾ، كالذم تؤمركف بو ىك قتميـ مقبميف كاستئصاؿ شأفتيـ : (كقفكا عند ما تنيكف عنو)
تنيكف عنو ىك سبييـ  (1)كالنصيحة ليـ مرة بعد مرة، كما كاف يفعؿ أمير المؤمنيف في ذلؾ، كالذم

. عمى جريحيـ كغيرذلؾ مف األحكاـ (2)كقتميـ منيزميف كاإلنجاز
. مف أمكرىـ في الجياد: (كال تعجمكا في أمر)
ما مف البياف كأراد حتى (: (3)حتى تكبتكا) إما مف الكبات، كأراد حتى تككنكا عمى حقيقة مف حالو، كا 

. تستيقنكا أمره كيظير لكـ حكمو
التدبر، : العبر بفتح العيف الميممة كالباء بنقطة مف أسفميا ىك: (فإف لنا مع كؿ أمر تنكركنو عىٍبران )

ف كاف ظاىره ينكر فإف فيو سران كمصمحة : يقاؿ عبرت الكتاب أعبره عبران إذا تدبرتو، كأراد أف أمرنا كا 
. عند األكامر، كانتيكا عند المناىي (4)فقفكا

ف ىذه الدنيا ) ياليتيا حيزت لي ككنت : إما بأف يقكؿ كؿ كاحد منيـ(: أصبحتـ تمنكنيا(5)[الت ي]أال كا 
ما أف يريد تفرحكف بحصكليا لكـ . فييا متمكنان، كا 

حرازىا: (كترغبكف فييا) . تنا فسكف في جمعيا كا 
رضاؤىا : (كأصبحت تلضبكـ كترضيكـ) فإغضابيا لكـ امتناعيا عميكـ فتلضبكف مف أجؿ ذلؾ، كا 

تيانيا إليكـ . لكـ انقيادىا كا 
. التي تستقركف فييا: (ليست بداركـ)
. كالىي مكضع لنزكلكـ: (كال منزلكـ)
مف أجمو كىي الجنة، فإف اهلل تعالى ما خمؽ الخمؽ إال مف أجؿ عبادتو (: (7)خمقتـ لو (6)الذم)

. ليحكزكا ككاب طاعتو ككراكة جنتو
 __________

. كالذيف، كىك تحريؼ(: أ)في  (1)
(. 677القامكس المحيط ص. )أجيز: أنجز عمى القتيؿ (2)
. حتى تتبينكا: في شرح النيج (3)
(. ب)فبقكا، كما أكبتو مف (: أ)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. التي(: ب)في  (6)
 .لو، زيادة في النيج (7)

(3/1081 )



 

 

 

نما دعيتـ إلى الجنة، كما قاؿ تعالى: (كال الذم دعيتـ إليو) نَّةو }: كا  ـٍ كىجى بّْكي سىاًرعيكا ًإلىى مىٍلًفرىةو ًمٍف رى كى
يىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى  [. 133:آؿ عمراف]{عىٍرضي

نيا ليست باقية لكـ) . دائمة: (أال كا 
. تدكمكف ليا، بؿ تنقطع أعماركـ بالمكت، كتنقطع الدنيا بالزكاؿ كاالنقضاء: (كال تبقكف ليا)
ف غرتكـ منيا) . بمذاتيا، كتعجيؿ عاجميا: (كىي كا 
ما بما كاف مف الحكادث كالمصائب : (فقد حذرتكـ شرىا) إما بماكاف مف تليرىا كزكاليا مف غيركـ، كا 

. كالتقمبات
. االغترار بيا، كاالنيماؾ في حبيا: (فدعكا غركرىا)
. لكـ بالتليركالزكاؿ: (لتحذيرىا)
. كدعكا ما تلرم بو أنفسكـ مف طمعيا: (كأطماعيا)
ما لما يمحؽ فييا مف : (لتخكيفيا) لما يمحؽ فييا مف الخكؼ، إما بانقطاعيا كبطبلف نعيميا، كا 

. المخافات العظيمة كاللمـك الككيرة
سارعكا إلييا مسارعة مف يسابؽ غيره إلى شيء نفيس يأخذه، كالمسابقة إنما تككف : (كسابقكا فييا)

. باألعماؿ الصالحة
فَّ الدَّارى اآلًخرىةى لىًييى }: كىي الجنة، كما قاؿ تعالى: (إلى الدار الت ي دعيتـ إلييا) كىاً 

يىكىافي  [. 64:العنكبكت]{اٍلحى
. عف شيكاتيا كلذاتيا (1)باإلعراض: (كانصرفكا بقمكبكـ عنيا)
صكتيا إذا : كتشكقيا، كحنيف الناقة (2)تكقاف النفس: الحنيف ىك: (كال يحنف أحدكـ حنيف األمة)

. نزعت إلى كلدىا، كمنو حنيف األمة
 __________

. باالنصراؼ(: ب)في  (1)
، بالخاء (إلخ...كال يخنَّفَّ أحدكـ خنيف األمة: )النفكس، كالعبارة في شرح النيج(: ب)في  (2)

كىك صكت يخرج مف األنؼ عند البكاء، كأضافة إلى : المعجمة كقاؿ ابف أبي الحديد في شرحو
. األمة ألف اإلماء ككيران ما يضربف فيبكيف كيسمع الخنيف منيف، كألف الحرة تأنؼ مف البكاء كالخنيف

 .انتيى
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. قبض كجمع فمـ يتناكلو منيا: (عمى ما زكم عنو منيا)
أراد اصبركا عمى اإلتياف بالطاعة ليككف ذلؾ (: استتمكا نعمة اهلل عميكـ بالصبر عمى طاعتو(1)ك)

إذا كصمت إليكـ أكائؿ النعـ، فبل تنفركا أكاخرىا بقمة )): سببان لتماـ نعمة اهلل عميكـ، كفي الحديث
(. 3(()شارد يعكد (2)الشكر، فما كؿ

. كالتحفظ عمى ماطمب منكـ حفظو: (كالمحافظة عمى ما استحفظكـ)
كالتحفظ عميو، إما بمراعاة أحكامو كالكقكؼ عند حدكده كتحميؿ حبللو كتحريـ حرامو، : (مف كتابو)

ما بأاٌل يزاد فيو كال ينقص كال يحرَّؼ كال يقع فيو تليير (. 4)كا 
. إىماليا كاطّْراحيا غير ضار ألحدمنكـ(: ال يضركـ تضييع شيء مف دنياكـ (5)أال إنو)
كىك الديف المستقيـ، العمؿ بالكاجبات، كاالنكفاؼ عف المحرمات، : (بعد حفظكـ قائمة دينكـ)

. كالمحافظة عمى الحدكد كميا
نو ال ينفعكـ بعد تضييع دينكـ) . إىمالو كاطّْراحو: (أال كا 
ف غبل كنفس: (شيء حافظتـ عميو) . كا 
. ال نقطاعيا منكـ، كذىابيا مف أيديكـ: (مف أمر دنياكـ)
. صرفيا إلى محبتو كالعمؿ بمقتضاه: (أخذ اهلل بقمكبنا كقمكبكـ إلى الحؽ)
ياكـ الصبر) عمى فعؿ الطاعة كالقصد بيا كجو اهلل تعالى، كاالنكفاؼ عف المعصية : (كأليمنا كا 

. أيضان 
 
كمف خطبة لو عميو السبلـ في معنى طمحة بف عبيد اهلل  (163)

 __________
(. أ)الكاك، سقط مف  (1)
(. ب)كؿ، سقط مف  (2)
 مف كبلـ اإلماـ عمي عميو السبلـ في 18/116الحديث كرد في شرح النيج البف أبي الحديد  (3)

(( إذا كصمت إليكـ أطراؼ النعـ فبل تنفركا أقصاىا بقمة الشكر: ))بمفظ (14)قصار الحكـ رقـ 
. 4/5كانظر نيج الببلغة بشرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده 

. تلير(: أ)في  (4)
نو: كشرح النيج( ب)في  (5)  .أال كا 
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كما أىدد ): أراد أني عمى حالتي كعمك شأني فيما مضى، كقكلو: (قد كنت كما أيىدَّد بال حرب)
قد كنت عمى حالتي مف قبؿ ال أبالي بما يمرُّ عميَّ مف : عطؼ عمى شيء محذكؼ تقديره (بالحرب

. التكعد بالمكاره: ، كالتيدد(1)الحكادث، كما أىدَّد بالحرب أم ما أكعدتو
. كال أخكَّؼ بو: (كال أيرىَّب بالضرب)
نَّوي المَّوي }: حيث قاؿ: (كأنا عمى ما كعدني ربي مف النصر) مىٍيًو لىيىنصيرى ، كال بلي [60:الحج]{كيَـّ بيًليى عى

نزالي مف مرتبتي التي كضعني اهلل فييا،  (2)أعظـ مما بميت بو، مف أخذ إمارتي الكاجبة لي، كا 
. كالبلي كالفساد في األرض

إنو ما نزؿ البصرة، : يخاطب بيذا الكبلـ طمحة، يقكؿ: (كاهلل ما استعجؿ متجردان لمطمب بدـ عكماف)
ليا، قاصدان ليا، متجردان عف سائر األشلاؿ، يزعـ أنو كائر بدـ  (3)كجاء مستعجبلن لمحرب، محفزان 
: فيو إرادة لكجو اهلل تعالى، كانتقامان لعكماف، كما فعمو (4)عكماف فما فعؿ ذلؾ، كاستحب

خكفان منصكب عمى المصدرية مفعكالن مف أجمو أم مف أجؿ خكفو : (إال خكفان مف أف يطالب بدمو)
(. 5)عف أف يطالب ىك بدمو

فبلف مظٌنة كذا بكسر الظاء كفتحيا أم : مكضع التيمة مف أجؿ عكماف، يقاؿ: (ألنو مظنتو)
. مكضعو الذم يظفُّ فيو

. الذيف أجمبكا عمى قتؿ عكماف: (كلـ يكف في القـك)
عكماف مف طمحة، فميذا كاف مظنَّة لمتيمة كمكضعان ليا  (6)أككر مبلحقة لقتؿ: (أحرص عميو منو)

. ألجؿ ذلؾ
 __________

. أكعد بو(: ب)في  (1)
نزالي مف رتبتي(: ب)ماربي، كفي (: أ)في  (2) . إمارتي الكاجب كا 
. محقران (: ب)في  (3)
. كاستحث: في نسخة أخرل (4)
. بو(: ب)بدمو، في : قكلو (5)
 .بقتؿ(: ب)في  (6)
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مفاعمة مف اللبلط، كىك أف ييرم الحؽ مف ظاىره كباطنو بخبلؼ ذلؾ، : الملالطة: (فأراد أف يلالط)
فإظياره لمحرب كاالستعجاؿ إليو بزعمو مف أجؿ عكماف ظاىره االنتصار لعكماف، كباطنو خبلؼ 

: ذلؾ، يلالط



 

 

ما لمعسكر الذم أجمب فيو، : (بما أجمب فيو) الضمير إما لعكماف أم أجمب في كفر عكماف، كا 
. كالجيكش التي حشدىا كجمعيا

عمى قتؿ عكماف كال يتيـ بذلؾ لمايبدكمف ظيكرحالو  (1)إنو معيف: فبل يقاؿ: (ليمتبس األمر)
. باالنتصارلو

كيؼ يتيـ طمحة بدـ عكماف، كىاىك ذا في غاية اال : في ذلؾ فيككف لقائؿ أف يقكؿ: (كيقع الشؾ)
. نتصارلو، بجمع العساكر، كقكد الجيكش أخذان بكأره، كقيامان بدمو فيذا كجو الشؾ

. طمحة: (ككاهلل ماصنع)
. في طمبو بدمو، كانتصاره لو: (في أمر عكماف)
. خصمة مف خصاؿ كبلث كاف ينبلي لو أف يفعؿ كاحدة منيا: (كاحدة مف كبلث)
. بما أحدث مف األحداث التي نقمت عميو كاستنكرىا الخمؽ: (لئف كاف ابف عفاف ظالمان )
لئف كاف : ، كالبلـ في قكلو(2)طمحة، فإنو كاف في حياتو يتيمو بالظمـ كيرميو بو: (كما كاف يزعـ)

كا الى يىٍخريجيكفى مىعىييـٍ }: ىي المكطئة لمقسـ، مكميا في قكلو تعالى [. 12:الحشر]{لىًئٍف أيٍخًرجي
لما ىذه ىي جكاب القسـ، كالمعنى إف كاف عكماف ظالمان عندؾ : (لما كاف ينبلي لو أف يكازر قاتميو)

كزرت : فقد استحؽ ما كقع بو مف ذلؾ، فمالؾ كالمكازرة لقاتميو أم الملالبة ليـ كقتاليـ، مف قكليـ
(. 3)فبلنا ن إذا غمبتو، فيـ بزعمؾ عمى الحؽ في قتالو

 __________
. ملض(: أ)في  (1)
عف أخبار ما كاف مف أمر طمحة مع عكماف بف عفاف في اإلجبلب عميو كالحصر لو كاالغراء  (2)

. 9-10/5بو، انظر ذلؾ في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 
 قتاليـ(: ب)في  (3)
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المنابذة كالمشاجرة لمف نصره؛ ألنيـ قد نصركه عمى الظمـ  (1)ككاف مف حقؾ: (أك ينابذ ناصريو)
. كأعانكه عميو

. كما أنت تزعـ اآلف كتدعي: (كلئف كاف مظمكما ن )
. يتكجو عمى طمحة مف جية الديف كالمركءة: (لقد كاف ينبلي)
. الذَّاٌبيف عف حكزتو، كالصادّْيف عف قتمو: (أف يككف مف المنينييف عنو)
. فبلف معذّْر في فبلف إذا قاـ في حقو، كذبَّ عنو كنصره: المنتصريف لو، يقاؿ: (كالمعذّْريف فيو)
أف يككف ظالمان، كأف يككف مظمكمان، كلـ يعمـ كاحدة منيما كال : (كلئف كاف في شؾ مف الخصمتيف)



 

 

: درل بحالو
. اعتزلت جانب فبلف إذا تركتو كأىممتو(: (2)لقد كاف ينبلي لو أف يعتزلو جانبان )
. فبل ينصره، كال يخذلو: (كيتركو)
. كيترؾ الناس الذيف اجتمعكا عميو كرأييـ فيو: (كيدع الناس معو)
. التي ذكرتيا كأشرت إلييا: (فما فعؿ كاحدة مف ىذه الكبلث)
: فأمره في ذلؾ أمر(3)[عميو]كىك طمبو بدـ عكماف، كىكمف القائميف : (كجاء بأمر)
. فيدخؿ إليو: (لـ يعرؼ بابو)
الخطأ كالملالطة، كمخالفة الحؽ، ككما ذكرناه مف قبؿ ماأنعـ اهلل عمى  (4)غير: (كلـ تسمـ معاذيره)

. الزبير كعائشة في إلياميما لمتكبة، كتداركيما عف اليبلؾ بيا
: فمنذكر تكبة طمحة كما كعدنا مف قبؿ

 __________
. ككاف مرجعؾ(: ب)في  (1)
. كيركد جانبان : لقد كاف ينبلي أف يعتزلو كيركب جانبان، كفي شرح النيج(: ب)العبارة في  (2)
. زيادة في نسخة أخرل (3)
 .عف: في نسخة أخرل (4)
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إنو كاف مف اليالكيف بما كاف منو عمى أمير المؤمنيف مف البلي كالخركج، كلكف اهلل لـ ينس : كأقكؿ
عمي، كأبك بكر، كعمر، كعكماف، كطمحة، : صحبتو لرسكلو، ككاف مف العشرة المبشريف بالجنة

(. 1)كالزبير، كأبك عبيدة بف الجراح، كسعد بف أبي كقاص، كالمقداد، كعبد الرحمف بف عكؼ
أظيرالندامة كالتكبة، كالتأسؼ عمى ما فعمو، كـ  (3)أصابو السيـ في المعركة (2)[لما]فمف ذلؾ أنو 

(: 4) [بعد ذلؾ]قاؿ 
نىًدٍمتي نىدىامىةى اٍلكٍسًعٌي لىمَّا 
نىعىت يىدىاه ٍيناه مىا صى ( 5)رىأت عى

 
. أضؿ مف مصرعي ىذا، بعدما أصيب (6)ما رأيت مصرع شيخ: كمف ذلؾ أنو قاؿ
 __________

انظر التعميؽ عمى ىذا الحديث في ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة لؤلمير الحسيف بف  (1)
. بدر الديف رحمو اهلل تعالى



 

 

(. أ)سقط مف  (2)
ال أطمب كأر عكماف مف طمحة بعد : إف أىؿ الجمؿ لما تضعضعكا قاؿ مركاف: قاؿ أبك مخنؼ (3)

، فاستدعى مف مكلى لو بلمة  اليـك فانتحى لو بسيـ فأصاب ساقو، فقطع أكحمو، فجعؿ الدـ يبضَّ
أما مف مكاف أقدر فيو عمى النزكؿ فقد قتمني الدـ، فيقكؿ لو ! كيحؾ: فركبيا كأدبر، كقاؿ لمكاله

، فقاؿ: مكاله ال لحقؾ القـك تاهلل ما رأيت مصرع شيخ أضيع مف مصرعي ىذا، حتى انتيى : انجي كا 
كقد ركم أنو رمي قبؿ أف يرميو مركاف، كجرح في _… _ .إلى دار مف دكر البصرة فنزليا كمات بيا

(. 9/113انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد )غير مكضع مف جسده 
(. أ)سقط مف  (4)
. ، كىك فيو بدكف نسبة إلى قائمو3/258، كانظر البيت في لساف العرب 20/2/88الملني  (5)
شيخ أضيع، كنص العبارة في لكامع األنكار : سنخ أصؿ، كفي شرح ابف أبي الحديد(: أ)في  (6)
 .20/2/88ما رأيت مصرع قرشي أضؿ مف مصرعي، كانظر الملني : 3/105
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: كمف ذلؾ أف أميرالمؤمنيف لما كقؼ عميو كىك مقتكؿ، فقاؿ
نابتو المحالة (يرحـ اهلل أبا محمد) . كترحمو عميو يدؿ عمى تكبتو كا 

: كمف ذلؾ ما ركم عف أمير المؤمنيف أنو قاؿ
مىى }: إني ألرجك أف أككف أنا كطمحة كالزبير، كما قاؿ اهلل) ـٍ ًمٍف ًغٌؿ ًإٍخكىانان عى ديكًرًى نىزىٍعنىا مىا ًفي صي كى

رو ميتىقىاًبًميفى  ، كلكال عممو بالتكبة منيما لما جاز أف يقكؿ ذلؾ؛ ألف ىذا اليككف [47:الحجر(](1){سيري
فيمف مات كىك مصرّّ عمى فسقو كبليو، فتقرر بما ذكرناه صحة تكبة طمحة، كأنو مقطكع عمى 

. نجاتو كسبلمتو بعد ذلؾ مف غضب اهلل كسخطو
 
ىؿ رأيت ربؾ؟ : كمف كبلـ لو عميو السبلـ قالو لًذعمب اليماني، كقد سألو (164)

( 3)بالذاؿ بنقطة مف أعبلىا كبالباء بنقطة مف أسفميا، كبالعيف الميممة، كخبلؼ(2) [ذعمب]كىك 
الناقة السريعة قاؿ : السريع في األمكر، كالذعمبة: ذلؾ تصحيؼ اليكجد في الكبلـ، كالذعمب ىك

: جرير
اًت ذىا لبىثو  اجى مى اٍلحى قىٍد أىكيٍكفي عى كى

 
َـّ الذَّعىاًلٍيبي  ذيان إذا اٍنضى ( 4)كىأىٍحكى

 



 

 

قطع الخرؽ، فقاؿ لو أمير : المشٌمر في األمكر القاىر ليا، كمراده بالذعاليب: كاألحكذم ىك
: المؤمنيف

يككف األمر عمى خبلؼ ذلؾ؛ ألف العقكؿ تحيؿ عبادة ما ليس  (5)[ألف]منكران : (أفأعبد ما ال أرل)
: ككيؼ تراه؟ قاؿ: معمكمان كال مرئيان لحقائؽ العقكؿ، فقاؿ لو ذعمب

 __________
. 69، كالركضة الندية في شرح التحفة العمكية ص 20/2/88الملني  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. كغير ذلؾ(: ب)في  (3)
. (لقد): كقد، فيو: ، كقكلو1/1069لساف العرب  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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دراكو بيذه الحكاس لما قد تقررفي (: العياف (1)ال تراه العيكف بمشاىدة) نفى رؤيتو بيذه األحداؽ، كا 
العقكؿ مف خبلؼ ذلؾ كاستحالتو، كتكذيبان لمف خالفنا في ذلؾ مف طكائؼ األشعرية كغيرىـ مف 

الفرؽ الذاىبيف إلى جكاز رؤيتو، كصحتيا، كيمزميـ عمى شناعة ىذه المقالة كبشاعتيا أف يككف اهلل 
ذا كاف خالصان في  (2)تعالى في جية المقابمة؛ ألنو يستحيؿ إدراؾ ما ليس مقاببلن ليذه الحاسة، كا 

جية فبل بد إذا حصؿ مف الجية، إما أف يككف لو حظ االستقبلؿ في الككف في الجية فيككف متحيزان 
حاصبلن فييا، فيككف جسمان كجكىران، أك ال يككف حاصبلن في الجية عمى جية االستقبلؿ فيككف 

عرضان مف جممة المرئيات، كال محيص ليـ إذا قالكا بالجية كالرؤية فييا مف أحد ىاتيف الشناعتيف، 
. كىـ ال يقكلكف بذلؾ، فإذان العيكف ال تراه

. تعممو كتكبتو: (كلكف تدركو القمكب)
أراد أف القمكب تعممو مف حيث كانت مؤمنة لو، كمصدقة بو كيستحيؿ فيمف يككف : (بحقائؽ اإليماف)

إف القمكب تدركو بحقائؽ إيمانيا، : مؤمنان بالشيء مصدقان بو أف يككف غير عالـ بو فؤلجؿ ىذا قاؿ
. يشير إلى ما قمناه مف ذلؾ

. بالعمـ كاإلحاطة كالتدبير: (قريب مف األشياء)
أراد أنو مع قربو منيا فإنو غير مبلصؽ ليا؛ ال ستحالة ذلؾ، فإف المبلصقة إنما : (غير مبلمس)

. ىي في حؽ األجساـ الغير
في الحقيقة كالمماكمة ليا، أك بعيد عف تصكرات األكىاـ، أكبعيد عف اإلحاطة لمعقكؿ : (بعيد منيا)
. بو



 

 

، فإنو اليقاؿ: (غير مبايف) ف كاف بعيدا ن بأنو مبايف ليا، ألف المباينة ىي البعد بيف : يريد أنو كا 
. الشيئيف، كىذا إنما يككف في األجساـ، كىك تعالى غير جسـ

 __________
. مشاىدة: كشرح النيج( ب)في  (1)
ف(: ب)في  (2)  .كا 
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ما في الشجر أكغير ذلؾ مف المحاؿّْ التي يكجد : (متكمـ) فاعؿ لمكبلـ كمكجد لو، إما في اليكاء، كا 
. فييا الكبلـ

. فكر كنظر يكجد بو الكبلـ كما يفعؿ الكاحد منَّا: (ببل ركيَّة)
جنس برأسو مخالؼ لمداعية، كىك قكؿ  (1) [ىي]فاعؿ لئلرادة عمى مف يرل أف اإلرادة : (مريد)

( 2)طائفة مف المتكمميف مف الزيدية كالمعتزلة، أك يككف مراده مف ذلؾ مريدان عمى معنى أف لو داعيان 
. إلى الفعؿ، كىي المصمحة كتككف اإلرادة عبارة عف العمـ الغير، كىك قكؿ النظاـ مف المتكمميف

. أم ببل مشقة عميو فيما يريده مف األفعاؿ: (ببل ىمة)
ما محكـ ليا لما فييا : (صانع) إما فاعؿ ليذه المككنات العظيمة، كالمصنكعات الباىرة في العالـ، كا 

: مف النظامات كالتأليفات البديعة، كما اشتممت عميو مف مطابقة المنافع فكؿ ىذا صنع مف جيتو
. يحكـ بيا ىذه اإلحكامات الدقيقة: (ال بجارحة)
: بالخمؽ راحـ ليـ في جميع أحكاليـ، كمع لطفو بيـ فإنو مع ذلؾ: (لطيؼ)
ألف الخافي مايصلر حجمو فبل يدرؾ، كىك (: (3) [كبير اليكصؼ بالجفاء]ال يكصؼ بالخفاء)

. تعالى ليس بذم حجـ فبليكصؼ بذلؾ
. يدرؾ المبصرات كميا: (بصير)
أراد أنو مع إبصاره لكؿ مبصر فبليككف إبصاره بحاٌسة مف ىذه الحكاس : (ال يكصؼ بحاٌسة)

. أصبلن 
إف اهلل تعالى خمؽ مائة رحمة فادَّخر منيا تسعة كتسعيف رحمة )): لمخمؽ، كفي الحديث: (رحيـ)

(. 4()(عنده، كـ أنزؿ رحمة كاحدة يتراحـ بيا الخمؽ فيما بينيـ
 __________

(. ب)سقط مف  (1)
. داعية(: ب)في  (2)
(. أ)سقط مف  (3)



 

 

، كأحمد بف 2/1435، كابف ماجة في سننو 2/413، كالدارمي في سننو 4/2108أخرجو مسمـ  (4)
 .5/439، 3/55حنبؿ في مسنده 
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قة؛ ألف ذلؾ إنما يككف : (ال يكصؼ بالرقة) يريد كمع ككنو مكصكفان بالرحمة فإنو ال يكصؼ بالرّْ
. ممف كاف ذا قمب كجارحة، كىك يتعالى عف ذلؾ

كهي ًلٍمحىيّْ اٍلقىيُّكـً }: تخضع كتذؿ، كما قاؿ تعالى: (تعنك الكجكه) [. 111:طو]{كىعىنىًت اٍلكيجي
. مف أجؿ ككنو عظيمان ال يمكف كصؼ عظمتو: (لعظمتو)
. كجب قمبيو إذا اضطرب: أم تضطرب كتشفؽ مف قكليـ(: القمكب (1)تجب)
شفاقان مف عقكبتو، كقد سرد ىذه الصفات بلير نسؽ بحرؼ : (مف مخافتو) خكفان مف سطكتو، كا 

كلو  [3:غافر]{شىًديًد اٍلًعقىاًب ًذم الطٍَّكؿً }: العطؼ، كىذا مف عمـ البديع يسمى التعدية، كما قاؿ تعالى
. كقع في النفكس ال يخفى بخبلؼ ما لككاف بحرؼ العطؼ

 
كمف كبلـ لو عميو السبلـ في معنى الحكميف  (165)
فعؿ معاكية كأصحابو مف أىؿ الشاـ،  (2)األفاضؿ مف جمعكـ كرؤسائكـ لما: (فأج مع رأم ممئكـ)

. مف إلقاء المصاحؼ كتحكيميا غدران بكـ كمكران 
في الحككمة عمينا كعمييـ كفصبلن لشجارنا كشجارىـ، كقد تكررحديكيما (: أف اختاركا رجميف (3)عمى)

نما تكرر ذلؾ لما كقع بسببيما مف الفتنة  غير مرة في عدة مف كبلمو، كمكاضع ككيرة مف خطابو، كا 
. العظيمة كالضبلؿ الكبير

. أككقنا كربطنا: (فأخذنا عمييما)
. يتفقاف عمى حكمو، كأف اليخالفاه في حكـ مف أحكامو: (أف ي جتمعا عند القرآف)

. عنده، مف جعجع البعير إذا برؾ كاستناخ (4)أم يقفا: (أف ي جعجعا عند القرآف): كفي نسخة أخرل
. أم اليتعديا حكمو(: (5)اليجاكزاه)
. مصاحبة لو، أم اليقكالف إالماقاؿ، كال يحكماف إال بما حكـ: (كتككف ألسنتيما معو)

 __________
. كتجب(: ب)في  (1)
. كما(: أ)في  (2)
(. أ)عمى، سقط مف : قكلو (3)



 

 

. يتفقا(: ب)في  (4)
 .كال يجاكزاه: كشرح النيج( ب)في  (5)
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. يميبلف معو حيث ماؿ(: معو (1)كقمكبيما)
. ذىبا عف أحكامو: (فتاىا)
. بالمجاكزة لحده، كالمخالفة ألمره: (عنو)
. خمَّفاه كراء ظيكرىما: (كتركا الحؽ)
ذلؾ مف غير (2)معاينة السترة فييا، كأراد أنيما خالفا القرآف بالقصد إلى غير: (كىما يبصرانو)

. شبية، كفعبل ذلؾ تمردان كعنادان 
. كجيميما (3)الميؿ عف الحؽ ما ىكياه، كفعبله بيكاىما: (ككاف الجكر ىكاىما)
. عف طريؽ الحؽ كاتباع اليدل: (كاالعكجاج)
. في جميع أحكاليما كميا: (دأبيما)
أراد أنو قد عيد إلييما قبؿ الشركع فيو االستقامة عمى كتاب : (كقد سبؽ استكناؤناعمييما في الحكـ)

. اهلل كعمى الكفاء بأحكامو
. أالَّ يحكما إال بما يككف رضان هلل تعالى: (في الحكـ بالعدؿ)
. الحيؼ فيو مف أمر الباطؿ، فسبؽ استكناؤنا بما ذكرناه (4)كبما: (كالعمؿ بالحؽ)
. الذم فعبله مف عند أنفسيما: (سكء رأييما)
. كمخالفتو لمحؽ: (كجكر حكميما)
. فبلف أخذ بالككيقة في أمره، كاللرض االستيكاؽ في األمر: ، يقاؿ(5)أم الككاؽ إما الككيقة: (كالكقة)
فعميما  (6)أم الككيقة باقية في أيدينا بعدما فعبل ما فعبل مف الخديعة، ال يضر: (في أيدينا ألنفسنا)

. في ذلؾ شيئان 
. كنكصا عمى أعقابيما كتركا طريقو: (حيف خالفا سبيؿ الحؽ)

 __________
. كقمكبيـ(. : أ)في  (1)
(. أ)غير، سقط مف : قكلو (2)
. بيكانيما(: ب)في  (3)
. أم بما(: ب)في  (4)



 

 

. بتككيقو(: ب)في  (5)
 .ال يضرنا(: ب)في  (6)
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( 2)ما قمناه، كمف قتير (1)جاءا بما ال يعرفو أحد مف المسمميف مف مخالفة: (كأتيا بما ال ييٍعرىؼي )
. األمر

. ، كاليداية إلى الخطأ كالعماية كالضبلؿ(3)مف الحكـ الباطؿ: (مف معككس الحكـ)
: فريقاف (4)أف المتخمفيف عف أمير المؤمنيف التاركيف لمبايعتو: اعمـ

: األكؿ (5)الفريؽ
لو، بؿ نصبكا لو العداكة، كظاىركا عميو كقامكا في كجيو بالحركب  (6)الذيف لـ يقتنعكا بترؾ المبايعة
: كالمشاجرة، كـ ىؤالء صنفاف

: فالصنؼ األكؿ
طلكا عميو كبلكا بالمخالفة، كنصب الحرب، كلكف اهلل تعالى لطؼ برحمتو تداركيـ عف اليبلؾ 

بالبلي عميو، كىؤالء ىـ أصحاب الجمؿ، طمحة كالزبير كعائشة كمف كاف معيـ مف أىؿ الشاـ، فإنو 
قد كاف منيـ ما كاف مف ذلؾ، لكف قد ركينا تكبتيـ كندميـ كرجكعيـ إلى أمير المؤمنيف، كاستقباح 

: مافعمكه كقد تكقؼ في حالو كحاؿ طمحة كالزبير كعائشة أقكاـ، كىك خطأ ألمريف
 __________

. مخالفتو(: ب)في  (1)
كذا في النسختيف كلعمو مف تقتر فبلف إذا غضب كتييأ لممخاصمة، كلمصيد إذا استتر في القترة  (2)

انظر )ليخدعو كيصيده، كتقتر فبلف عنو إذا تنحى، كتقتر فبلف فبلنان إذا حاكؿ خداعو عف غفمة 
(. 2/714المعجـ الكسيط 

. بالباطؿ(: ب)في  (3)
لمتابعتو، كعف بيعة أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ كأمر المتخمفيف عنيا انظر شرح (: أ)في  (4)

. 11-4/6نيج الببلغة البف أبي الحديد 
. فالفريؽ األكؿ(: ب)في  (5)
 .المتابعة(: أ)في  (6)
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(. 1)((تقاتؿ القاسطيف كالمارقيف كالناككيف)): فؤلنو قاؿ فيو الرسكؿ: أما أكالن 
فؤلنَّا لك كقفنا في حالو مع طمحة كالزبير كعائشة، لكقفنا في حالو مع معاكية كالخكارج؛ : كأما كانيان 

: ألف أحكاليـ كميا مستكية في البلي كالخركج عمى إماـ الحؽ، كيؼ كقد قاؿ الرسكؿ عميو السبلـ
فمف أراد أف يفرّْؽ بيف ىذه األمة، كىـ ))يريد أشياء قبيحة منكرة  ((ستككف بعدم ىنات كىنات))

(. 2( )(جميع فا ضربكه بالسيؼ كائنان مف كاف
: الصنؼ الكاني

الذيف استمرك ا عمى البلي كالخبلؼ كالشقاؽ، كىؤالء ىـ معاكية كأحزابو مف أىؿ الشاـ، كالخكارج 
. كأىؿ النيركاف

 __________
حديث أمر الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ بقتاؿ الناككيف  (1)

كالقاسطيف كالمارقيف سبؽ تخريجو كأخرجو اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عميو السبلـ في المجمكع 
، 5/186، كالييكمي في مجمع الزكائد 3/150، كالحاكـ في المستدرؾ 270الحديكي كالفقيي ص 

، كمصادره ككيرة سبؽ 2/215، كالبزار في مسنده 1/397، كأبك يعمى في مسنده 7/238، 6/235
. أف أشرت إلى بعضيا في تخريج لو سابؽ

، كالنسائي في 293، 2/292، كالبييقي في السنف الكبرل 2/169أخرجو الحاكـ في المستدرؾ  (2)
، كركاه قاضي القضاة عبد الجبار بف 4/341، كأحمد بف حنبؿ في مسنده 7/93 (المجتبى)سننو 

 .20/2/74أحمد في الملني
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ف : كاعمـ أنو ال قائؿ مف األمة بالكقؼ في حالو، كحاؿ الخكارج لظيكرأمرىـ في البلي كالخبلؼ، كا 
كاف في األمة مف كقؼ في حالو كحاؿ معاكية، كىذا جيؿ بما ذكرناه في حالو مع طمحة، كالزبير 

كسبب ذلؾ أنو كاف  ((تقتمؾ ياعمار الفئة الباغية)): كعائشة، كـ ما ركم في حاؿ عمار، أنو قاؿ
يـك قدكمو مف مكة،  (1)[صمى اهلل عميو كآلو كسمـ]يحمؿ اٍلمٍبفى كالتراب في عمارة مسجد رسكؿ اهلل 

، فأقبؿ الرسكلعميو السبلـ ينفض كفرتو: فقاؿ عمار مف التراب  (2)يا رسكؿ اهلل، قتمكني حمَّمكني الٌمٍبفى
(. 3)((، ليسكا بقاتميؾ، إنما تقتمؾ الفئة الباغية!كيح ابف سمية)): كاللبار، كـ قاؿ لو
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. الشعر المجتمع عمى الرأس: الكفرة (2)
تكمـ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ : ، كقاؿ فيو85ركل نحكه البدر األمير في الركضة الندية ص (3)



 

 

فتح مكة، كقبؿ إسبلـ رأس الفئة الباغية، كقبؿ أف يفتح مف الببلد شيئان، : بيذا قبؿ كقعة بدر، كقيؿ
كتكرر منيصمى اهلل عميو كآلو كسمـ ذكر أف عماران رضي اهلل عنو تقتمو الفئة الباغية في عدة 

… _ .انتيى. مكاقؼ، كقد كاف عمار رضي اهلل عنو مف أعياف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ
 في ترجمة 3/145قاؿ العبلمة الحجة مجد الديف المؤيدم حفظو اهلل تعالى في لكامع األنكار _

كتكاترت األحاديث عف النبي صمى اهلل : قاؿ ابف حجر: عمار بف ياسر رضي اهلل عنو ما لفظو
عميو كآلو كسمـ أف عماران تقتمو الفئة الباغية، كأجمعكا عمى أنو قتؿ مع عمي بصفيف سنة سبع 

. إلخ{...إال مف أكره كقمبو مطمئف باإليماف}: ككبلكيف، كلو كبلث كتسعكف سنة، كاتفقكا أنو نزؿ فيو
، كمسند أحمد بف حنبؿ 2/162، كالمستدرؾ لمحاكـ 2/114انتيى، كانظر الخبر في سيرة ابف ىشاـ 

 .7/195، كمسند أبي يعمى 3/5
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(. 1)الركاح إلى الجنة، يحثُّ أصحابو عمى القتاؿ: كحكي أف عماران قاؿ يـك صفيف
. فيذه حاؿ مف حاربو. رجؿ مخاصـ (2)ادفنكني في كيابي، فإني: كحكي عنو أنو قاؿ

: الفريؽ الكاني
عبد اهلل بف عمر، كمحمد : الذيف تخمفكا عنو بترؾ المبايعة مف غير قتاؿ لو كال محاربة، كىؤالء ىـ

بف مسممة، كأسامة بف زيد، كسعد بف أبي كقاص، فيؤالء قد تخمفكا عنو مف غيرمحاربة منيـ لو، كال 
خركج عميو لطرؤ الشبية عمييـ في حرب أىؿ القبمة، فإف كاف أميرالمؤمنيف طمب منيـ الخركج معو 
ف كاف  لمجياد فتخمفكا، فقد أكمكا ال محالة لمخالفتيـ ألمره، كاهلل أعمـ بحاؿ ىذا اإلكـ أيف يبمغ بيـ، كا 

، فالجياد مف فركض الكفاية فبل كجو لتأكيميـ مف غير أف يطمب منيـ (3)لـ يطمب منيـ ذاؾ
: الخركج، كـ ىـ صنفاف

: فالصنؼ األكؿ
 __________

 عف ابف عبد البر النمرم 10/104، كقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج 20/2/75الملني  (1)
شيدنا مع عميعميو : كركل األعمش، عف أبي عبد الرحمف السممي قاؿ: في االستيعاب ما لفظو

السبلـ صفيف فرأيت عمار بف ياسر ال يأخذ في ناحية كال كادو مف أكدية صفيف إال رأيت أصحاب 
يا ىاشـ، : محمد صمى اهلل عميو كآلو يتبعكنو، كأنو عمـ ليـ، كسمعتو يقكؿ يكمئذ لياشـ بف عتبة

: تقدـ، الجنة تحت البارقة
اليـك ألقى األحبة 

 



 

 

محمدان كحزبو 
كـ . كاهلل لك ىزمكنا حتى يبملكا بنا سعفات ىجر لعممنا أنَّا عمى الحؽ كأنيـ عمى الباطؿ_… _ 
: قاؿ

نحف ضربناكـ عمى تنزيمو 
 

كاليـك نضربكـ عمى تأكيمو 
 

ضربان يزيؿ الياـ عف مقيمو 
 

كيذىؿ الخميؿ عف خميمو 
 

أك يرجع الحؽ عمى سبيمو 
. انتيى. فمـ أر أصحاب محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ قتمكا في مكطف ما قتمكا يكمئذ_… _ 
ني، كانظر الركاية في الملني (: ب)في  (2) . 20/2/75كا 
 .ذلؾ(: ب)في  (3)
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عمى تخمفو عف أمير المؤمنيف، كترؾ الجياد معو، كىذا ىك ابف عمر، فإنو حكى  (1)مف ندـ: منيـ
يا ابف الدىماء، أما إني ال آسى عمى فراؽ الدنيا إال عمى ظمأ : أنو قاؿ لو (2)عنو سعيد بف جبير

(. 3)اليكاجر، كأالَّ أككف قاتمت الفئة الباغية
 __________

. يذـ، كىك تصحيؼ(: أ)في  (1)
 أحد عظماء [ ى95- 45]ىك سعيد بف جبير بف ىشاـ األسدم بالكالء الككفي، أبك عبد اهلل  (2)

اإلسبلـ، كمف سادات التابعيف عممان كفضبلن كصدقان كعبادة، حبشي األصؿ، خرج مع عبد الرحمف 
بف محمد بف األشعث عمى عبد الممؾ بف مركاف، كقبض عميو، كأرسؿ بو إلى الحجاج، فقتمو 

أخذ العمـ عف ابف . الحجاج صبران، فمـ يمبث الحجاج بعد مقتمو إال خمسة عشر يكمان حتى ىمؾ
عباس، كابف عمر، كجعفر بف إياس، كاألعمش، كذكره غير كاحد في رجاؿ الشيعة، كمف كقات 

معجـ رجاؿ )محدكييـ، كعده أبك العباس الحسني فيمف بايع اإلماـ الحسف بف الحسف الرضا 
(. 164-163االعتبار صػ 



 

 

ما آسى عمى شيء مف أمر الدنيا إال تركي قتاؿ ): ، كقكؿ ابف عمر بمفظ20/2/91الملني  (3)
 2/579أخرجو الحافظ محمد بف سميماف الككفي في المناقب . (الفئة الباغية مع عمي بف أبي طالب

 كعزاه 3/130بسنده عف نافع عف ابف عمر، كبمفظ الككفي ركاه في لكامع األنكار  (1088)برقـ 
 .إلى ابف عبد البر مف طرؽ

(3/1097 )

 

مف : مف أحؽ بيذا األمر مني؟ فقاؿ ابف عمر: لما بكيع لمعاكية قاؿ: أنو قاؿ (1)كركل الزىرم
(. 2)ضربؾ كأباؾ عميو

: الصنؼ الكاني
، (3)الذيف استمرت بيـ الشبية، كىـ مف ذكرناه غيرابف عمر، فإف أمير المؤمنيف تركيـ عمى حاليـ

. كلـ يضيّْؽ عمييـ في الخركج معو؛ الستلنائو بليرىـ مف الصحابة رضي اهلل عنيـ
: كحكي عف أمير المؤمنيف أف قاؿ

(. 4)(كاهلل ما لمف فارؽ الحؽ عندم إال ضرب العنؽ)
لك : ؟ قالكا(أنشدكـ باهلل، ىؿ تركنني عادالن ): كحكي عنو أف قاؿ ألصحاب النبي عميو السبلـ

مناؾ بأسيافنا . غيرذلؾ رأيناؾ لقكَّ
، إذا أردت الميؿ مف الحؽ قكَّمكني): فقاؿ (. 6()بأسيافيـ (5)الحمد هلل الذم جعمني بيف قـك

 __________
تابعي مف  [ىػ125-51]ىك محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب الزىرم أبك بكر  (1)

أىؿ المدينة، نزؿ الشاـ كاستقر بيا، ككاف صاحب شرطة بني أمية كأحد أنصارىـ، دعاه اإلماـ زيد 
الزىرم أحاديكو )بف عمي عميو السبلـ لمخركج معو فأبى، كلمعبلمة الحجة بدر الديف الحككي كتاب 

كانظر عف الزىرم معجـ رجاؿ )طبع عف مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ،  (كسيرتو
(. 404-403االعتبار ص 

. 20/2/91الملني  (2)
كحساف بف كابت، ككعب بف مالؾ، كعبد اهلل بف سبلـ، فإف ىؤالء لـ يبعث إلييـ أمير المؤمنيف  (3)

عمي عميو السبلـ العطاء البيعة، كما بعث إلى عبد اهلل بف عمر، كسعد بف أبي كقاص، كأسامة بف 
ال حاجة : أال تبعث إلى حساف بف كابت، ككعب بف مالؾ، كعبد اهلل بف سبلـ، فقاؿ: زيد، كقيؿ لو

(. 4/9انظر شرح ابف أبي الحديد )لنا فيمف ال حاجة لو فينا 
. 20/2/75الملني  (4)
( ب)قكماني، كما أكبتو مف (: أ)في  (5)



 

 

 باختبلؼ 20/2/75أكرد الركاية ىذه قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد رحمو اهلل في الملني  (6)
 .يسير
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( 1)، فانظر إلى إماميـ ما أكبر!كهلل درُّىـ جميعان فما أقكل عزائميـ عمى الديف كأمضى شباىـ فيو
نصافو، كانظر إلى ىؤالء األتباع في تركيـ المداىنة في الديف، كالمصانعة فيو،  تكاضعو لمحؽ كا 

، فإذا كاف حاليـ ىذه مع أمير المؤمنيف (3)اهلل بو الديف، كيقكّْم بو قكاعده (2)كمف ىذه حالو ينعش
،  (4)في الصبلبة، كالتشدد بو في ذات اهلل مف إظيار النصيحة، كالقكة عمى األمر، كالشدة فيو كالعـز

كتكطيف النفس عمى أالَّ تأخذىـ في اهلل مف الئـ مبلمة، فكيؼ حاليـ فيمف رأكا منو ما ينكركنو مف 
!. ، كأبمغ في اإلعراض عنو كاالزكرار!مخالفة الديف كابتلاء الدنيا، ىـ ال محالة أشد في اإلنكار

 
عميو السبلـ في ذـ أصحابو  (5[)لو]كمف كبلـ  (166)
قضيت حاجتي إذا فرغت منيا، : أم فرغ مف قضائو، مف قكليـ: (أح مد اهلل عمى ما قضى مف أمر)

. فإف اهلل تعالى قد فرغ مف قضائو لؤلمكر كميا
. األفعاؿ كميا مف جميع مايصدر منو (6)كأحكـ: (كقدَّر مف فعؿ)

سؤاؿ؛ أراه خصَّ القضاء باألمر كخصَّ التقدير باألفعاؿ، ككؿ كاحد منيما يمكف اختصاصو 
أحمد عمى ما قضى كقدَّر مف أمر كفعؿ، فما كجيو؟ : بالقضاء كالقدر، كلـ يقؿ

 __________
. أككر(: ب)في  (1)
. لينعش(: ب)في  (2)
. كتقكل قكاعده(: ب)في  (3)
. كالشدة في ذات اهلل(: ب)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
حكاـ، كما أكبتو مف (: أ)في  (6)  (.ب)كا 
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